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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
библиогр. података o патентима - WIPO - St. 9

-

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

Број документа

(11)

Number of document

Врста документа

(13)

Kind of document

Број пријаве

(21)

Number assigned to the application

Датум подношења пријаве

(22)

Filing date of the application

Други датуми, датум излагања на међународној изложби

(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition

Подаци о праву првенства

(30)

Priority data

Датум објављивања пријаве

(43)

Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent

Међународна класификација патената

(51)

International Patent Classification code

Назив проналаска

(54)

Title of invention

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

(57)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

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

Име подносиоца пријаве

(71)

Name of the applicant

(61)

Име проналазача

(72)

Name of the inventor

Име носиоца патента

(73)

Name of the owner of patent

Име пуномоћника

(74)

Name of the representative

Број и датум подношења међународне пријаве

(86)

Број и датум међународне објаве

(87)

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

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

(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

Датум и број пријаве европског патента

(96)

Датум и број објаве признатог европског патента

(97)

Date and number of the European patent application
Date and number of publication of the granted European
patent

ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА - TYPES OF DOCUMENTS

Објава пријаве патената са извештајем о стању технике

A1

Publication of the patent application with search report

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

Publication of the patent application without search report

Посебна објава извештаја о стању технике

А3

Separate publication of search report

Регистровани патенти

B1

Registered patents

Објава патента у измењеном облику

B2

Publication of the amended patents

Мали патенти

U1

Petty patents

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

Објава захтева за признање сертификата о додатној заштити
Објава признатог сертификата о додатној заштити
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А

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51) A01P 7/00 (2006.01)
(11) 2017/0547 А1
(21) P-2017/0547
(22) 30.05.2017.
(54) SMEŠA KOJA SADRŽI PARAFINSKO ULJE
KAO INSEKTICIDNO I AKARICIDNO AKTIVNO
JEDINJENJE
(71) PULCAP DOO BEOGRAD-ZEMUN, Krajiška 87,
11080 Zemun, RS
(72) PAVLIČEVIĆ, Aleksandar, Petefi Šandora 3c,
24210 Bajmok, RS; KOVAČEVIĆ, Predrag, Stojana
Aralice 24/14, 11070 Novi Beograd, RS
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
(57) Pronalazak se odnosi na smeše sa parafinskimuljem,
kao aktivnom komponentom, pogodne za agronomsku i
veterinarsku primenu. Smeše pronalaska imaju izraženo
akaricidno i insekticidno dejstvo i pokazuju efikasnost u
kontroli ektoparazita živine, crvene kokošije grinje
Dermanyssus gallinae.
(54) Mixture containing paraffin oil as an insectidial and
acaricidial active compound
(57) The invention relates to mixtures with paraffin oil
as the active component, suitable for agronomic and
veteriary use. The invention mixtures have a pronounced
acaricidal and insecticidal effect and exhibit efficiacy in
the control of the poultry ectoparasite, poultry red mite
Dermanyssus gallinae.
(51)

A21D 13/066 (2017.01)
(11) 2017/0663 А1
A21D 6/00 (2006.01)
A21D 13/047 (2017.01)
A21D 13/80 (2017.01)
A23L 33/00 (2016.01)
(21) P-2017/0663
(22) 30.06.2017.
(54) BEZGLUTENSKI TVRDI KEKS NA BAZI PROSA
(71) NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE
TEHNOLOGIJE, Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, RS
(72) TORBICA, Aleksandra, Miše Dimitrijevića 61,
21000 Novi Sad, RS; TOMIĆ, Jelena, Bulevar
Oslobođenja 54, 21000 Novi Sad, RS; PAJIN, Biljana,
Radnička 9, 21000 Novi Sad, RS; PETROVIĆ, Jovana,
Cerska 19, 22320 Inđija, RS; LONČAREVIĆ, Ivana,
Tolstojeva 32, 21000 Novi Sad, RS
(57) Bezglutenski tvrdi keks na bazi prosa sa povećanim
sadržajem vlakana prvenstveno je namenjen za ishranu
obolelih od celijakije. Sirovinski sastav testa čine:
proseno brašno sa dodatkom 30% do 50% ekstrudiranog
prosenog brašna, voda, šećer u prahu, biljna mast,
amonijum-hidrogen
karbonat,
natrijum-hidrogenkarbonat, emulgator, kuhinjska so i vinska kiselina, i
namenski je za ove formulacije definisan industrijski
6

tehnološki proces proizvodnje koji omogućava dobijanje
bezglutenskog tvrdog keksa optimalnih senzorskih
svojstava.
(54) GLUTEN-FREE COOKIES BASED ON MILLET
(57) Gluten-free cookies based on millet flour with
increased fiber content are recommended in a diet of
people with celiac disease. Raw material composition
comprised of millet flour with addition of 30% to 50% of
extruded millet flour, water, powdered sugar, vegetable
fat, leavening agents (ammonium hydrogen carbonate,
sodium hydrogen carbonate), emulsifier, salt and tartaric
acid is created in order to achieve final product with
suitable sensory properties of gluten free cookies which
were produced by modified standard baking process.
(51)

A21D 13/08 (2006.01)
(11) 2017/0664 А1
A23L 33/00 (2016.01)
A21D 8/02 (2006.01)
(21) P-2017/0664
(22) 30.06.2017.
(54) BEZGLUTENSKI TVRDI KEKS NA BAZI
PROSA SA DODATKOM KAKAO PRAHA
(71) NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE
TEHNOLOGIJE, Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, RS
(72) TORBICA, Aleksandra, Miše Dimitrijevića 61,
21000 Novi Sad, RS; TOMIĆ, Jelena, Bulevar
Oslobođenja 54, 21000 Novi Sad, RS; JANIĆ,
HAJNAL, Elizabet, Petra Drapšina 53, 21000 Novi Sad,
RS; PAJIN, Biljana, Ravanička 9, 21000 Novi Sad, RS;
PETROVIĆ, Jovana, Cerska 19, 22320 Inđija, RS;
LONČAREVIĆ, Ivana, Tolstojeva 32, 21000 Novi Sad, RS
(57) Bezglutenski tvrdi keks na bazi prosa sa povećanim
sadržajem vlakana prvenstveno je namenjen za ishranu
obolelih od celijakije. Sirovinski sastav testa čine:
proseno brašno sa dodatkom do 12% kakao praha, voda,
šećer u prahu, biljna mast, amonijum-hidrogen karbonat,
natrijum-hidrogen-karbonat, kuhinjska so i vinska
kiselina, i namenski je za ove formulacije definisan
industrijski tehnološki proces proizvodnje koji
omogućava dobijanje bezglutenskog tvrdog keksa
optimalnih senzorskih svojstava.
(54) GLUTEN-FREE COOKIES BASED ON MILLET
WITH ADDITION OF COCOA POWDER
(57) Gluten-free cookies based on millet flour with
increased fiber content are recommended in a diet of
people with celiac disease. Raw material composition
comprised of millet flour with addition up to 12% of
cocoa powder, water, powdered sugar, vegetable fat,
ЗИС / RS / IPO
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leavening agents (ammonium hydrogen carbonate,
sodium hydrogen carbonate), salt and tartaric acid is
created in order to achieve final product with suitable
sensory properties of gluten free cookies which were
produced by modified standard baking process.
(51) A22C 7/00 (2006.01)
(11) 2017/0571 А1
(21) P-2017/0571
(22) 01.06.2017.
(54) UREĐAJ ZA OBLIKOVANJE MESA I
MESNIH PRERAĐEVINA PRESOVANJEM
(71) KRČELIĆ, Nebojša, Krušedolska 13,
22000 Novi Sad, RS
(72) KRČELIĆ, Nebojša, Krušedolska 13,
21000Novi Sad, RS
(74) RADOVANOVIĆ, Branimir, Ćirpanova 1,
21000 Novi Sad
(57) Predmet pronalaska se odnosi na uređaj za oblikovanje
mesa i mesnih prerađevina presovanjem, koji se koristi u
industriji prerade mesa. Prednosti uređaja u odnosu na
postojeća rešenja su to što je sistem (15) za stezanje
konstrukciono izveden tako da klip (5) pri stezanju ne može
da se pomera u horizontalnoj ravni, samim tim se dobija
jednak pritisak na svim kalupima koji su postavljeni u uređaj
za oblikovanje mesa i mesnih prerađevina. Još jedna prednost
je u samoj izvedbi kućišta (1) uređaja gde su cevi (4, 13)
ugrađene tako da svojim položajem ne remete kretanje klipa
(5) i prilikom eksploatacije ne može doći do njihovog
pomeranja. Pored navedenog, prednost je i u kalupima (2, 3)
koji su tako konstruisani da gornji kalup pri naleganju na
donji kalup (2) ne vrši pritisak na istegnuti metal nego na
armaturu (14), što sprečava deformaciju kalupa usled
povećane sile pri stezanju.

А
can not move in the horizontal plane when clamping,
therefore, the same pressure is obtained on all molds
placed in the meat and meat processing device. Another
advantage is in the embodiment of the housing (1) of the
device where the pipes (4, 13) are mounted so that their
position does not interfere with the movement of the
piston (5) and can not be displaced during exploitation.
In addition, it is advantageous in the molds (2, 3) that are
constructed so that the upper mold when resting on the
lower mold (2) does not exert pressure on the stretched
metal but on the reinforcement (14), which prevents the
mold deformation due to the increased clamping force.
(51)

A45B 1/00 (2006.01)
(11) 2017/0316 А1
A45B 7/00 (2006.01)
(21) P-2017/0316
(22) 22.03.2017.
(54) DINAMIČKI ŠTAP ZA PEŠAČENJE
(71) ĆOJBAŠIĆ, Milun, Milana Jovanovića 57/1,
32000 Čačak, RS
(72) ĆOJBAŠIĆ, Milun, Milana Jovanovića 57/1,
32000 Čačak, RS
(57) Dinamički štap za pešačenje je mehanizam koji pored
funkcionalnosti, svojim konstrukcionim karakteristikama
zadovoljava uslove kvaliteta i bezbednosti. Pešačenje je
veoma složen čin i obavlja se u mnogim složenim uslovima u
kojima predmetni pronalazak postaje koristan alat.
Pronalazak se sastoji iz glavnog dela (1) koji je u donjem
delu lučnog oblika i koji deluje kao opruga i koji je izrađen
od kvalitetnog čelika. Na vrhu glavnog dela (1) se nalazi šapa
(5) za oslonac sa oprugom (8), gumenim valjkom (7), koji se
pod pritiskom i oprugom (8) povlači a iz gumenog valjka (7)
proviruje oštar vrh dela (1). U gornjem delu, glavni deo (1)
prelazi u pravu duž (2). Cev (16) je neraskidivo fiksirana u
kružnu ploču (4). Na oba ova dela nataknut je sa
odgovarajućim rupama klizni deo (18), koji se pomera gore
dole i postavlja u željenu poziciju mehanizmom (19) sa
zavrtnjem, u cilju regulacije jačine otpora opružne žice. Kroz
cev (16) prolazi cev (10) čija se dužina podešava u zavisnosti
od potrebe korisnika mehanizmima (14) i (15) koji su
neraskidivo fiksirana za gornji kraj cevi (16). Na kraju (10),
neraskidivo je nasađen rukohvat (11) od sunđera ili drugih
mekanih materijala. Kroz sam kraj (10), provučena je alka, na
koju je učvršćena gurtna (12).

(54) MOLDING DEVICE FOR MEAT AND MEAT
PRODUCTS BY PRESSING
(57) The subject of the invention relates to a molding
device for meat and meat products by pressing, which is
used in the meat processing industry. The advantages of
the device in relation to the existing solutions are that the
clamping system (15) is constructed so that the clamp (5)
ЗИС / RS / IPO

(54) DINAMIC WALKING STICK
(57) Dynamic walking stick is a mechanism that, in
addition to its functionality also meets quality and safety
requirements with its constructional features. Walking is
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А
a very complex activity and is done in many different
conditions in which the subject invention is becoming a
useful tool. The invention consists of a main part (1)
which is arched in the lower part, acts as a spring and it
is made of high quality steel. At the end of main part (1)
is a portion (5) which support a spring (8), a rubber roller
(7), which is pull back under spring (8) pressure and a
sharp top expands from the rubber roller (7). In its upper
portion, the main part (1) is a straight part (2). A tube
(16) is fixed to the circular plate (4). On both of these
parts, the sliding portion (18) is fitted to the
corresponding holes and moves upwards and by that is
placed in desired position by a screw mechanism (19) in
order to regulate the strength of the spring. A tube (10)
passes through the tube (16). The length of the tube (10)
is adjusted using mechanism (14) and (15), depending
on the need of the users. Mechanisms (14) and (15) are
fixed to the upper end of the pipe (16). At the end of the
tube (10), the grip (11) made from the sponge or other
soft materials is attached. A cord (12) is fixed to the end
of the tube (10) with ring.
(51)

A61K 39/395 (2006.01)
(11) 2018/1002 А1
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/04 (2006.01)
(21) P-2018/1002
(22) 28.05.2004.
(30) US 30.05.2003. 60/474,480
(54) TRETMAN SA ANTI-VEGF ANTITELIMA
(71) GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080-4990, US
(72) FYFE, Gwendolyn, 167 Carl Street, San Francisco
CA 94117, US; HOLMGREN, Eric, 2124 Dartmouth
Street, Palo alto, CA 94306, US; MASS, Robert, D.,
106 Elinor Avenue, Mill Valley, CA 94941, US;
NOVOTNY, William, 637 Lombardy Way, Emerald
Hills, CA 94062, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28 ,
11000 Beograd
(57) Ovaj pronalazak se odnosi na tretman bolesti i
patoloških stanja sa anti-VEGF antitelima. Određenije,
ovaj pronalazak se odnosi na tretman humanih pacijenata
koji su podložni ili sa dijagnozom kancera, korišćenjem
anti-VEGF antitela, poželjno u kombinaciji sa jednim ili
više terapeutskih agenasa protiv tumora.

(51)

B23Q 1/01 (2006.01)
(11) 2017/0616 А1
B23B 17/00 (2006.01)
B23Q 23/00 (2006.01)
(21) P-2017/0616
(22) 16.06.2017.
(54) KONSTRUKCIJA POSTELJE
PRODUKCIONOG STRUGA SA INTEGRISANIM,
KOMPJUTERIZOVANIM, PRIGUŠNIM
UREĐAJEM
(71) BARAT, Petar, Cara Lazara 5, 24000 Subotica, RS
(72) BARAT, Petar, Cara Lazara 5, 24000 Subotica, RS
(57) Konstrukcija postolja produkcionog struga sa
integrisanim, kompjuterizovanim prigušnim uređajem,
sastoji se od dva koaksijalna, glavna, čelična nosača (1) i
(2), različitog oscilatornog kretanja koje se dodatno,
dinamički prigušuje trenjem, navedenim frikcionim,
prigušnim uređajem - kočnicama (5) u cilju poboljšanja
tačnosti obrade. Spoljašnji kutijasti nosač (1) velike krutosti
na savijanje i unutrašnji, cevasti nosač (2) velike krutosti na
savijanje i unutrašnji, cevasti nosač (2) velike krutosti na
uvijanje, međusobno su zavareni poprečnim rebrima (3).
Gornja ploča (8) spoljašnjeg nosača (1) nosi klizne staze (9)
i (10) i nagnuta je prema pozadini radi lakog odvođenja
strugotine. Između ovih nosača (1) i (2) integrisan je
kompjuterizovani, frikcioni prigušni uređaj - kočnice (5).
On se sastoji od automobilskih, hidrauličnih disk-kočnica
(5) pričvršćenih zavrtnjima, bočno, za spoljni nosač (1).
Čeljusti (6) kočnica stežu konzole (4) bočno zavarene za
nosač (2). Funkcionisanjem kočnica (5) predvidivo upravlja
kompjuter instruisan memorisanim podacima o
očekivanom, nailazećem, dinamičkom opterećenju i
očekivanim, odgovarajućim deformacijama postelje struga,
u vezi sa memorisanim tekućim programom obrade.

(54) TREATMENT WITH ANTI-VEGF ANTIBODIES
(57) This invention concerns in general treatment of
diseases and pathological conditions with anti-VEGF
antibodies. More specifically, the invention concerns the
treatment of human patients susceptible to or diagnosed
with cancer using an anti-VEGF antibody, preferably in
combination with one or more additional anti-tumor
therapeutic agents.
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(54) DESIGN OF PRODUCTION LATHE BED WITH
INTEGRATED, COMPUTERIZED DAMPING DEVICE
(57) The construction of the production lathe bed with an
integrated, computerized damping device consists of two
coaxial, main, steel brackets (1) and (2) having different
oscillatory
movement,
which
is
additionally,
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dynamically damped by friction, by said friction
damping device - brakes (5) in order to improve the
processing accuracy. The outer bracket (1) having high
bending rigidity and the inner, tubular support (2) having
high bending rigidity and the inner, tubular support (2)
having high torsional rigidity, are welded to each other
by means of the transverse ribs (3). The upper plate (8)
of the outer bracket (1) carries the slide ways (9) and
(10) and is inclined towards the background for easy
removal of the chip. A computerized, frictional damping
device - brakes (5) is integrated between these brackets
(1) and (2). It consists of automotive, hydraulic disc
brakes (5) fastened with screws, laterally, for the outer
bracket (1). The jaws (6) of the brakes clamp the
cantilevers (4) laterally welded to the bracket (2). The
operation of the brakes (5) predictably manages the
computer instructed by the stored data on the expected,
encountered, dynamic load and expected, corresponding
deformation of the lathe bed, in relation to the stored
current processing program.
(51)

E04D 13/18 (2006.01)
(11) 2017/0606 А1
H02S 20/00 (2014.01)
(21) P-2017/0606
(22) 15.06.2017.
(54) HIDRAULIČKA I ELEKTRIČNA
INSTALACIJA SOLARNOG PANELA
(71) IVKOVIĆ, Miloš, Kneza Miloša 45,
11000 Beograd, RS
(72) IVKOVIĆ, Miloš, Kneza Miloša 45,
11000 Beograd, RS
(57) Pronalazak se odnosi na oblast sistema za pripremu
tople ekološke sanitarne vode sa solarnog panela. Sistem
radi na prenošenju sunčeve toplotne energije,
kondukcijom preko betona do cevne spirale gde
cirkulaciona pumpa vrši prenos toplote preko spirale
izmenjivača direktno na sanitarnu vodu. Prednost
solarnog ekološkog panelnog sistema je iskorišćenje
sunčeve energije, manja investicija i zaštita sistema od
vremenskih nepogoda.

ЗИС / RS / IPO

А
(54) HIDRAULIC AND ELECTRIC INSTALLATION
OF SOLAR PANEL
(57) The invention relates to the area of the system for the
preparation of hot ecological sanitary water from a solar
panel. The system works on the transfer of solar thermal
energy through conduction through concrete to the pipe
spiral where the circulation pump transfers heat through the
spiral of the heat exchanger directly to the sanitary water.
The advantage of the solar ecological panel system is the
exploitation of solar energy, less investment and protection
of the system against weather conditions
(51) F03G 7/10 (2006.01)
(11) 2017/0615 А1
(21) P-2017/0615
(22) 19.06.2017.
(54) HIDROMEHANIČKI MOTOR SA
PERMANENTNIM POGONOM
(71) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada
168/21, 11070 Novi Beograd, RS
(72) KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada
168/21, 11070 Novi Beograd, RS
(57) Hidromehanički motor sa permanentnim pogonom, sa
zadatkom korišćenja hidroenergije uz pomoć turbine,
polužnog mehanizma sa tegovima, mehaničke pumpe, za
dobijanje kružnog vodenog toka i kontinuairan mehanički
rad, spada u oblast složenih mehaničkih mašina. Tehnički
problem je rešen tako što voda u većem rezervoaru (1) sa
otvorom pri dnu, kroz cev (2) sa ventilom (3), pod pritiskom
vrši rotaciono kretanje turbine (4) sa fiksiranom polugom (5)
i sliva se u manji rezervoar (6), pa preko zglobne poluge (7)
utiče na dvosmerno kretanje dvostrane poluge (8) na obrtnom
zglobu (9) s masom (10) na nosaču (11), preko zglobne
poluge (12) na dvostranu polugu (13) na obrtnom zglobu (14)
sa obrtnom masom (15), preko zglobne poluge (16) na
dvostrano okretanje, pod uglom od 90%, tanjirastog obrtnog
zgloba (17) koji preko zglobne poluge (18) utiče na
vertikalno, dvosmerno kretanje klipa (19) u mehaničkoj
pumpi (20), pri tom ispumpava vodu iz manjeg rezervoara
(6) i preko nagibne cevi (21) je sprovodi u veći rezervoar (1),
istovremeno klipnjačom (22) preko rukavca kolenastog
vratila (23) dovodi do rotacionog kretanja namenskog vratila
sa zamajcem (24), uz povremenu dopunu ukupne vodene
mase (25), postavljeno na nosećoj konstrukciji (26).
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А
(54) HYDRO MECHANICAL MOTOR WITH
PERMANENT POWER SOURCE
(57) The hydro mechanical motor with permanet power
source, with the task of using hydropower by means of a
turbine, a lever mechanism with weights, a mechanical
pump, to obtain a circular water flow and continuous
mechanical work, belongs to the field of complex
mechanical machines. The technical problem is solved
by the fact that the water in the larger tank (1) with the
opening at the bottom, through the pipe (2) with the
valve (3), causes the rotation of the turbine (4) with the
fixed lever (5) and is discharged into a smaller tank (10)
on the support (11), via an hinged lever (12) on the twosided lever (13) on the two-sided lever (13) to the two-way
lever (14) with a rotary mass (15), via a hinged lever (16) to
a two-way rotation, at an angle of 90%, a plate-shaped
rotary joint (17) which, via the hinge lever (18), influences
the vertical, two-way movement of the piston (19) in the
mechanical pump (20), in which case it pumps water from
the smaller tank (6) and through the slanted tube (21) is
carried into the larger tank (1), at the same time the piston
(22) through the crankshaft sleeve (23) causes movement
of a dedicated crank shaft with a flywheel (24), with an
occasional addition to the total water mass (25), mounted
on the supporting structure (26).
(51)

F41F 3/04 (2006.01)
(11) 2017/0574 А1
F42B 39/00 (2006.01)
(21) P-2017/0574
(22) 05.06.2017.
(54) MEHANIČKI UREĐAJ ZA SKLADIŠTENJE,
ČUVANJE I USMERAVANJE LETA
PROTIVGRADNIH RAKETA RAZLIČITIH
DOMETA IZ PROTIVGRADNOG LANSERA
(71) ŠPIRIĆ, Zdravko, Šaljapinova 2, 21000 Novi Sad,
RS; MACURA, Dragan, Majke Jugovića 7,
78250 Laktaši, BA
(72) ŠPIRIĆ, Zdravko, Šaljapinova 2, 21000 Novi Sad,
RS; MACURA, Dragan, Majke Jugovića 7,
78250 Laktaši, BA
(74) MAMIĆ, Ana, Gospodar Jevremova 41,
11000 Beograd
(57) Mehanički uređaj za skladištenje, čuvanje i
usmeravanje leta protivgradnih raketa različitih dometa
iz protivgradnog lansera gde su levi nosač (6), desni
nosač (7) i donja ploča (5) sa gumenim prstenovima (2),
međusobno i sa sklopom sastavljenim od cevi (1), gornje
ploče (3) i srednje ploče (4), povezani preko navojnih
šipki (9) i navrtki (8), kojima se sklop podešava po
visini. Svaka cev (1) prolazi kroz jedan od većih
cilindričnih otvora (19a) izvedenih na gornjoj ploči (3) i
njemu naspramni veći cilindrični otvor (19b) izveden na
srednjoj ploči (4). Svaki od kontejnera (10, 15), smešten
u odgovarajućoj cevi (1), prolazi kroz odgovarajući
gumeni prsten (2) i doseže do oslone ploče na lanseru
(18). Donji deo uređaja, koji se sastoji od levog nosača
10

(6), desnog nosača (7) i donje ploče (5) sa gumenim
prstenovima (2), je fiksne visine, pri čemu je donja ploča
(5) fiksirana na navojnim šipkama (9) pomoću navrtki (8).

(54) A MECHANICAL DEVICE FOR STORING AND
THE GUIDANCE OF ANTI-HAIL MISSILES
FLIGHTS OF DIFFERENT RANGES FROM AN
ANTI-HAIL LAUNCHER
(57) A mechanical device for storing and the guidance of
anti-hail missiles flights of different ranges from an antihail launcher, where the left carrier (6), a right carrier (7)
and a lower plate (5) with rubber rings (2) are mutually and
with a tube assembly (1), upper plate (3) and middle plate
(4) connected via threaded rods (9) and nuts (8), which
adjust the assembly in height. Each tube (1) passes through
one of the major cylindrical openings (19a) formed on the
upper plate (3) and a opposing larger cylindrical opening
(19b) formed on the middle panel (4). Each of the
containers (10, 15), arranged in the respective tube (1),
passes through the respective rubber ring (2) and reaches to
the support plate on the launcher (18). The lower part of the
device, which consists of the left carrier (6), the right carrier
(7) and the bottom plate (5) with the rubber rings (2), has a
fixed height, where the lower plate (5) is fixed on the
threaded rods (9) using nuts (8).
(51)

G06Q 10/08 (2012.01)
(11) 2017/0652 А1
G06Q 50/22 (2012.01)
(21) P-2017/0652
(22) 27.06.2017.
(54) BERZA LEKOVA I MEDICINSKIH
SREDSTAVA
(71) MITROVIĆ, Marko, Žarka Vukovića Pucara 45,
11000 Beograd, RS
(72) MITROVIĆ, Marko, Žarka Vukovića Pucara 45,
11000 Beograd, RS
(57) Predmetni pronalazak se odnosi na postupak i
sistem pomoću kojih se u državnim okvirima uspostavlja
jedinstvena berza lekova i medicinskih sredstava, а
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kojima se na centralizovan način može vršiti optimalno i
pravovremeno upravljanje distribucijom lekova,
medicinskih sredstava i opreme na osnovu evidentiranje
pojedinačnih potreba iskazanih od strane potrošača, uz
omogućavanje uvida u stanje isporuka, cene i
karakteristike lekova. Postupak podrazumeva korak
(201) kreiranja pojedinačnih porudžbenica za potrebnim
proizvodima od strane zdravstvenih ustanova i apoteka,
korak (202) agregiranja svih porudžbenica kako bi se
odredile ukupne potrebne količine proizvoda, korak
(203) kreiranja trebovanja ka proizvođačima od strane
veledrogerija sa ukupnim potrebnim količinama
proizvoda, korak (204) evidentiranja količina upućenih
proizvoda po trebovanju od strane domaćih proizvođača
i carine i korak (205) prosleđivanja proizvoda prispelih
do veledrogerija ka zdravstvenim ustanovama i
apotekama na osnovu pojedinačnih porudžbenica.

А
and a step (205) of sending the products from traders to
healthcare institutions and pharmacies based on
individual orders.
(51)

G08G 1/081 (2006.01)
(11) 2017/0634 А1
H02G 3/08 (2006.01)
(21) P-2017/0634
(22) 22.06.2017.
(54) SISTEM ZA DALJINSKI NADZOR I
UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM
(71) BEOELEKTRO D.O.O., Mirijevski venac 18-20,
11050 Beograd, RS
(72) ARNAUT, Dušan, Živka Davidovića 26,
11000 Beograd, RS
(57) Sistem za daljinski nadzor i upravljanje
saobraćajem pripada oblasti saobraćajne signalizacije,
koji sa prikazanim delovima hardvera, pratećih
komponenata i softvera, koji upravlja i kontrolišе rad
semaforskih uređaja i upravljačkih zona u naseljenim
mestima. Takođe ovaj sistem omogućava poboljšanje
bezbednosti u saobraćaju, korišćenjem raznih mrežnih
aplikacija kao što su internet, GPRS i GSM mreže.

(54) MEDICINES AND MEDICAL DEVICES
MARKET EXCHANGE
(57) The present invention relates to a method and a
system for the establishment of a single stock of
medicines and medical devices within the state
framework, which can be administered in a centralized
manner by the optimum and timely management of the
distribution of medicines, medical devices and
equipment based on the recording of individual needs
expressed by the consumer, providing an insight into the
state of a delivery, prices and characteristics of the
medicines. The method comprises a step (201) of
creating individual orders of needed products by
healthcare institutions and pharmacies, a step (202) of
collecting all orders to determine the total required
product quantity, a step (203) of creating orders by
traders, for manufacturers with the total required
quantities of the products, a step (204) of recording the
quantities of the products that will be sent according to
the requirements of the domestic producers and customs
ЗИС / RS / IPO

(54) SYSTEM FOR REMOTE CONTROL AND
TRAFFIC MANAGEMENT
(57) The system for remote control and traffic
management belongs to the area of traffic signalization,
which displays parts of hardware, associated components
and software, which manages and controls the operation
of traffic lights and control zones in populated areas.
This system also improves traffic safety, using a variety
of network applications such as the Internet, GPRS and
GSM networks.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
од 16.11.2018. до 15.12.2018. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2018/0950 промењена је у BIOGEN MA INC.,
250 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
USandSUNESIS PHARMACEUTICALS, INC., 395
Oyster Point Blvd., Suite 400, South San Francisco,
CA 94080, US;
Промена пренос права
За пријаву патента број П-2018/1083 извршен
је пренос на ENVERA LIC, LLC, 220 Garfield Avenue,
West Chester, PA 19380, US;
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B

РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01G 1/04
(2006.01)
(11) 57836 B1
(21) P-2018/1147
(22) 24.05.2016.
(30) DE 26.05.2015. 102015108250
(96) 24.05.2016. 16170945.6
(97) 04.07.2018. EP3097764 B 2018/27 DE
(54) SISTEM ZA GAJENJE I BRANJE GLJIVA
SYSTEM FOR CULTIVATION AND HARVESTING
OF MUSHROOMS
(73) PLIZKULTUREN WESJOHANN GBR, PaulWesjohann-Strasse 43, 49429 Visbek, DE
(72) VOGT, Christian, Wicheler Str. 9a, 49393 Lohne,
DE; KRUSE, Torben, Thomas-Mann-Weg 4,
49685 Emstek, DE
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Bulevar oslobođenja 87,
11000 Beograd
(51) A01G 23/095 (2006.01)
(11) 57829 B1
(21) P-2018/1304
(22) 28.09.2015.
(30) DE 26.09.2014. 102014014467
(86) WO 28.09.2015. PCT/DE2015/100405
(87) WO 31.03.2016. WO 2016/045666
(96) 28.09.2015. 15808325.3
(97) 19.09.2018. EP3197268 B 201838 DE
(54) UREĐAJ ZA UKLANJANJE GRANA SA
ŽIVOG DRVEĆA
DEVICE FOR REMOVING BRANCHES FROM
LIVING TREES
(73) ADVALIGNO GMBH, Heidorner Str. 81, 31515
Wunstorf, DE
(72) JORDAN, Ernst, Im Dorfe 6, 31535 Neustadt, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) A01N 25/08 (2006.01)
(11) 57710 B1
A01N 25/12 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
(21) P-2018/1011
(22) 04.10.2012.
(30) JP 05.10.2011. 2011221411
(86) WO 04.10.2012. PCT/EP2012/069556
(87) WO 11.04.2013. WO 2013/050433
(96) 04.10.2012. 12772280.9
(97) 04.07.2018. EP2763528 B 201827 EN
(54) PREPARATI PESTICIDA I POSTUPAK
NJIHOVE PROIZVODNJE
PESTICIDE PREPARATION AND PROCESS FOR
PRODUCING THE SAME
(73) BAYER CROPSCIENCE AG, Alfred-Nobel-Straße
50, 40789 Monheim, DE
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RESOLVING GENOME FRACTIONS USING
POLYMORPHISM COUNTS
(73) VERINATA HEALTH, INC., 800 Saginaw Drive,
Redwood City CA 94063, US
(72) RAVA, Richard, P., 711 Edgewood Road, Redwood
City, CA 94062, US; RHEES, Brian, K., 183 W. Cedar
Drive, Chandler, AZ 85248, US; BURKE, John, P., 270
River Flow Drive, Reno, NV 89523, US
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11000 Beograd
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(54) UREĐAJ I POSTUPAK ZA SIMULACIJU
POVRŠINSKIH KRVARENJA
DEVICE AND METHOD FOR SIMULATION OF
SURFACE BLEEDINGS
(73) BIOM'UP, 8, allée Irène Joliot-Curie,
69800 Saint Priest, FR
(72) SPOTNITZ, William, 7100 SW Archer Rd,
GAINESVILLE, 32608, US; FOREST, Patricia, 30 rue
Renée Barge, 69740 GENAS, FR; WITTMANN,
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ADVISORY DISPLAY BOARD WITH ANTIADHESIVE SHEET AND METHOD FOR THE
PRODUCTION THEREOF
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Erlangen, DE; KLAUSSNER, Bernhard, Grolandstrasse
21, 90408 Nürnberg, DE; SCHIRM, Dieter,
Holunderstrasse 3, 96149 Breitengüßbach, DE; ÜBLER,
Matthias, Stockauer Weg 8, 92289 Ursensollen, DE
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(87) WO 26.11.2015. WO 2015/177578
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(97) 11.07.2018. EP3146577 B 201828 EN
(54) BATERIJSKA REŠETKA, BATERIJSKA
ĆELIJA KOJA OBUHVATA BATERIJSKE
REŠETKE I AKUMULATORSKA BATERIJA
KOJA OBUHVATA BATERIJSKE ĆELIJE
BATTERY GRID, BATTERY CELL COMPRISING
THE BATTERY GRIDS AND STORAGE BATTERY
COMPRISING THE BATTERY CELLS
(73) SÁROSI, George, Andrew, Kazinczy u. 37,
9600 Sarvar, HU
(72) SÁROSI, George, Andrew, Kazinczy u. 37,
9600 Sarvar, HU
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(54) UREĐAJ ZA ZAVARIVANJE ELEKTRIČNIH
PROVODNIKA
DEVICE FOR WELDING ELECTRIC CONDUCTORS
(73) SCHUNK SONOSYSTEMS GMBH, Hauptstrasse
95, 35435 Wettenberg, DE
(72) STROBEL, Heiko, Mittelstrasse 22, 35516
Münzenberg, DE; WAGNER, Peter, Krofdorfer Straße
7A, 35435 Wettenberg, DE; STROH, Dieter, Stettiner
Straße 3, 35435 Wettenberg, DE
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(54) UREĐAJ ZA UKLANJANJE IZOLACIJE SA ŽICE
WIRE STRIPPER
(73) KOMAX HOLDING AG., Industriestrasse 6,
6036 Dierikon, CH
(72) NAKAMURA, Akio, c/o MCM COSMIC K K, 616-10, Tamadaira, Hino-shi, Tokyo, 1910062, JP;
ZEMP, Benno, Rotzigen 2, 6274 Eschenbach, CH
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Bulevar oslobođenja 87,
11000 Beograd
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(54) SISTEM I POSTUPAK PRENOSA SNAGE I
PODATAKA
POWER AND DATA TRANSMISSION SYSTEM
AND METHOD
(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(72) FERNANDO, Felix, 22 Park Lane, Old Basing
Basingstoke RG24 7HF, GB; BERNAUER, Dominique,
Rue de l'Ecluse 38, CH-2000 Neuchatel, CH
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(54) IZVEŠTAVANJE O LIMITIRANJU SNAGE U
KOMUNIKACIONOM SISTEMU KOJI KORISTI
AGREGACIJU NOSILACA
POWER-LIMIT REPORTING IN A COMMUNICATION
SYSTEM USING CARRIER AGGREGATION
(73) SUN PATENT TRUST, 450 Lexington Avenue,
38th Floor, New York, NY 10017, US
(72) FEUERSANGER, Martin, Panasonic R&D Center
Germany GmbH, Monzastrasse 4c, 63225 Langen, DE;
LÖHR, Joachim, Panasonic R&D Center Germany
GmbH, Monzastrasse 4c, 63225 Langen, DE; WENGERTER,
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(54) PLANIRANJE IZMEĐU NOSILACA U EPDCCH KANALU
CROSS-CARRIER SCHEDULING IN E-PDCCH
(73) SUN PATENT TRUST, 450 Lexington Avenue,
38th Floor, New York, NY 10017, US
(72) HORIUCHI, Ayako, c/o Panasonic Corporation,
IPROC, Planning and Management Group, 7F OBP
Panasonic Tower, 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka 5406206, JP; NISHIO, Akihiko, c/o Panasonic Corporation,
IPROC, Planning and Management Group, 7F OBP Panasonic
Tower, 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6207, JP
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) H04N 19/159 (2014.01)
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(22) 07.07.2011.
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(96) 07.07.2011. 15166149.3
(97) 12.09.2018. EP2924995 B 201837 EN
(54) METOD ZA DEKODIRANJE VIDEO ZAPISA
KORIŠĆENJEM OBJEDINJAVANJA BLOKOVA
METHOD FOR DECODING VIDEO BY USING
BLOCK MERGING
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(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
443-742, KR
(72) LEE, Tammy, A-707 Trapalace Apt., 1344-13
Seocho-dong, Seocho-gu,, Seoul, KR; HAN, Woo-Jin,
102-1104 Acropark Apt., 296-6 Woncheon-dong,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR; KIM, IlKoo, 109-1903 GS Xi Apt., Cheongho-dong,, Osan-si,
Gyeonggi-do, KR; LEE, Sun-Il, 105-1201 Poonglim
Apt., Pungdeokcheon 1-dong, Suji-gu,, Yongin-si,
Gyeonggi-do, KR
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Zemun
(51) H04N 19/18 (2014.01)
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H04N 19/119 (2014.01)
H04N 19/13 (2014.01)
H04N 19/136 (2014.01)
H04N 19/176 (2014.01)
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(21) P-2018/1172
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(97) 03.10.2018. EP2899980 B 201840 EN
(54) POSTUPAK DEKODIRANJA REZIDUALNOG
BLOKA
METHOD FOR DECODING A RESIDUAL BLOCK
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
443-742, KR
(72) CHEON, Min-Su, 601, 337-65 Woncheon-dong,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR; MIN, JungHye, 1004-704 Bangjuk Maeul Yeongtong Tranchae
Apt., Mangpo-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, KR; HAN, Woo-Jin, 102-1104 Acropark
Apt., 296-6 Woncheon-dong,Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, KR
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(96) 28.10.2010. 10827104.0
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443-742, KR
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(72) CHEON, Min-Su, 601, 337-65 Woncheon-dong,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-822, KR;
MIN, Jung-Hye, 1004-704 Bangjuk Maeul Yeongtong
Tranchae Apt., Mangpo-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do 443-745, KR; HAN, Woo-Jin, 102-1104
Acropark Apt., 296-6 Woncheon-dong, Yeongtong-gu,
Suwon-si Gyeonggi-do 443-774, KR
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Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, KR
(72) CHEON, Min-Su, 601, 337-65 Woncheon-dong,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, KR; MIN, JungHye, 1004-704 Bangjuk Maeul Yeongtong Tranchae
Apt., Mangpo-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si,
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(73) SYNAPSE INTERNATIONAL S.A., 53, route du
Arlon, 8211 Mamer, LU
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Uppsala, SE
(74) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000 Beograd

55

B

Гласник интелектуалне својине 2018/12
Intellectual Property Gazette 2018/12

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
од 16.11.2018. до 15.12.2018. године:
Патент број 49045 чији је носилац ITT
MANUFACTURING ENTERPRISES INC, 1105 North
Market Street, Wilmington,Delaware, US, престао је да
важи дана 18.11.2018. године.
Патент број 49046 чији је носилац ITT
MANUFACTURING ENTERPRISES INC, 1105 North
Market Street, Wilmington,Delaware, US, престао је да
важи дана 18.11.2018. године.
Патент број 49051 чији је носилац ITT
MANUFACTURING ENTERPRISES INC, 1105 North
Market Street, Wilmington,Delaware, US, престао је да
важи дана 18.11.2018. године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.05.2018. до 15.06.2018. године:
Патент број 50340 чији је носилац SANOFI
AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, Brüningstrasse 50,
D-65929 Frankfurt, DE, престао је да важи дана
10.06.2018. године.
Патент број 52580 чији је носилац GALENIKA
a.d., Batajnički drum bb, 11080 Zemun, RS, престао је
да важи дана 25.05.2018. године.
Патент број 50633 чији је носилац
STEFANOVIĆ, Srećko, Antona Aškerca 17, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 08.06.2018.
године.
Патент број 51130 чији је носилац AFFYMAX,
INC., 4001 Miranda Avenue, Palo Alto, CA 94304, US,
престао је да важи дана 13.05.2018. године.
Патент број 52647 чији је носилац GALENIKA A.D.,
Batajnički drum bb, 11080 Beograd, RS, престао је да
важи дана 09.06.2018. године.
Патент број 52347 чији је носилац
COMMUNICATION PLUS DOO, Dobropoljska 65/1,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
30.05.2018. године.
Патент број 1100 чији је носилац KARIĆ,
Dejan, Goranska 185, 11300 Smederevo, RS, престао је
да важи дана 16.05.2018. године.
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Патент број 52618 чији је носилац
KOKANOVIĆ, Momčilo , Kralja Milutina 9/b, 11500
Obrenovac , RS; KOKANOVIĆ, Miodrag , Kralja
Milutina 9/b, 11500 Obrenovac , RS, престао је да важи
дана 21.05.2018. године.
Патент број 1106 чији је носилац KARIĆ,
Dejan, Goranska 185, 11300 Smederevo, RS, престао је
да важи дана 26.05.2018. године.
Патент број 1210 чији је носилац
CVETKOVIĆ, Radiša, Mariborska 18A, 18000 Niš, RS,
престао је да важи дана 26.05.2018. године.
Патент број 51261 чији је носилац INOTEK
PHARMACEUTICALS CORPORATION, 33 Hayden
Avenue, Second Floor, Lexington, MA 02421, US,
престао је да важи дана 26.05.2018. године.
Патент број 52074 чији је носилац TAKEDA
GMBH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE,
престао је да важи дана 15.05.2018. године.
Патент број 52243 чији је носилац ARRAY
BIOPHARMA, INC., 3200 Walnut Street, Boulder, CO
80301, US; ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje,
SE, престао је да важи дана 18.05.2018. године.
Патент број 53974 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 09.05.2018. године.
Патент број 54280 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 02.06.2018. године.
Патент број 52361 чији је носилац ELI LILLY
AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US, престао је да важи дана 10.06.2018.
године.
Патент број 1297 чији је носилац
ХРКАЛОВИЋ НИКОЛА, Недељка Гвозденовића
22а, 11070 Нови Београд, RS, престао је да важи дана
13.06.2018. године.
Патент број 52639 чији је носилац BAYER
INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred-NobelStrasse 10, 40789 Monheim, DE, престао је да важи
дана 08.06.2018. године.
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Патент број 55020 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 11.05.2018. године.

B
124, 4070 Basel, CH, престао је да важи дана
10.05.2018. године.

Патент број 55168 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 11.05.2018. године.

Патент број 54031 чији је носилац
INTERMUNE, INC., 3280 Bayshore Boulevard,
Brisbane, CA 94005-1021, US, престао је да важи дана
03.06.2018. године.

Патент број 52861 чији је носилац ESBATECH
- A NOVARTIS COMPANY LLC, Wagistrasse 21,
8952 Schlieren, CH, престао је да важи дана
07.06.2018. године.

Патент број 54163 чији је носилац
GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080, US, престао је да важи дана
30.05.2018. године.

Патент број 53002 чији је носилац SANOFI,
54, rue La Boétie , 75008 Paris , FR, престао је да важи
дана 18.05.2018. године.

Патент број 54239 чији је носилац VIIV
HEALTHCARE UK (NO. 5) LIMITED, 980 Great West
Road, Brentford, , Middlesex TW8 9GS, UK, престао је
да важи дана 03.06.2018. године.

Патент број 53011 чији је носилац VERTEX
PHARMACEUTICALS
INCORPORATED,
130
Waverly Street, Cambridge, MA 02139, US, престао је
да важи дана 28.05.2018. године.
Патент број 53138 чији је носилац H.
LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby , DK,
престао је да важи дана 14.06.2018. године.
Патент број 53168 чији је носилац
GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San Francisco
CA 94080-4990, US, престао је да важи дана
30.05.2018. године.
Патент број 54613 чији је носилац
MILOVANČEVIĆ, Miloš, Vizantijski bulevar 8/12,
18000 Niš, RS; STEFANOVIĆ-MARINOVIĆ, Jelena,
Bulevar
Nemanjića
1/32,
18000
Niš,
RS;
ANĐELKOVIĆ, Boban, Nikole Uzunovića 74, 18000
Niš, RS; BANIĆ, Milan, Branka Krsmanovića 23/9,
18000 Niš, RS; MILTENOVIĆ, Aleksandar, Trg
Učitelja Tase 1/8, 18000 Niš, RS, престао је да важи
дана 08.05.2018. године.
Патент број 56125 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 31.05.2018. године.
Патент број 53392 чији је носилац
ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE, престао
је да важи дана 09.06.2018. године.
Патент број 1394 чији је носилац
MILIVOJEVIĆ, Slobodan, Visoka 38A, 11080 BeogradZemun, RS, престао је да важи дана 14.06.2018.
године.
Патент број 53669 чији је носилац
F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse
ЗИС / RS / IPO

Патент број 54269 чији је носилац ELI LILLY
AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US, престао је да важи дана 08.06.2018.
године.
Патент број 54496 чији је носилац
ARMACELL ENTERPRISE GMBH & CO. KG,
Zeppelinstrasse 1, 12529 Schönefeld OT Waltersdorf,
DE, престао је да важи дана 28.05.2018. године.
Патент број 54459 чији је носилац SIGMATAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE
S.P.A., Viale Shakespeare, 47, 00144 Rome, IT, престао
је да важи дана 05.06.2018. године.
Патент број 54428 чији је носилац YALE
UNIVERSITY, Two Whitney Avenue, New Haven, CT
06510, US, престао је да важи дана 14.05.2018.
године.
Патент број чији је носилац GOLUBOVIĆ,
Tamara, Beogradskog bataljona 40, 11000 Beograd, RS;
POHULEK, Boris, Slobodana Aligrudića 5, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана . године.
Патент број 54929 чији је носилац
ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE, престао
је да важи дана 27.05.2018. године.
Патент број 54993 чији је носилац RADIUS
HEALTH, INC., 201 Broadway, 6th Floor, Cambridge,
MA 02139, US, престао је да важи дана 13.05.2018.
године.
Патент број 55286 чији је носилац DIPEXIUM
PHARMACEUTICALS, INC., 22 Camelot Court, White
Plains, NY 10603, US, престао је да важи дана
11.06.2018. године.
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B
Патент број 55820 чији је носилац AL.PI.
S.R.L., Via Enzo Ferrari 54, 62012 Civitanova Marche
(MC), IT, престао је да важи дана 10.05.2018. године.
Патент број 56034 чији је носилац BAYER
PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, Müllerstrasse
178, 13353 Berlin, DE, престао је да важи дана
07.06.2018. године.
Патент број 56683 чији је носилац SQUITIERI,
Davide, Via Giuseppe Verdi 25, 81054 San Prisco (CE),
IT; SQUITIERI, Danilo, Via Giuseppe Verdi 25, 81054
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San Prisco (CE), IT, престао је да важи дана
12.05.2018. године.
Патент број 56666 чији је носилац BAYER
PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, Müllerstrasse
178, 13353 Berlin, DE, престао је да важи дана
06.06.2018. године.
Патент број 56730 чији је носилац THE
ROYAL MINT LIMITED, Llantrisant, Pontyclun, Mid
Glamorgan CF72 8YT, GB, престао је да важи дана
11.06.2018. године.

ЗИС / RS / IPO
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B

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
од 16.11.2018. до 15.12.2018. године
Промена имена/адресе

Промена пренос права

Име или адреса носиоца патента рег.број
54137 промењена је у BISCHOF + KLEIN SE & CO.
KG, Rahestrasse 47, 49525 Lengerich, DE;

За патент бр. 53171 извршен је пренос на FMC
Corporation , 2929 Walnut Street, , Philadelphia, PA
19104, USandFMC Agro Singapore Pte. Ltd., 77
Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore
068896, SG;

Име или адреса носиоца патента рег.број
54255 промењена је у BISCHOF + KLEIN SE & CO.
KG, Rahestrasse 47, 49525 Lengerich, DE;
Име или адреса носиоца патента рег.број
57397 промењена је у Oregon Health & Science
University, 690 SW Bancroft Street Mail Code L 106TT,
Portland, OR 97239, US;FRUH, Klaus, 1980 NW 113th
Avenue, Portland, OR 97229, US;HANSEN, Scott, 3050
NW Valle Vista Terrace, Portland, OR 97210,
USandPICKER, Louis , 25 NW 95th Avenue , Portland,
OR 97229, US;

ЗИС / RS / IPO

За патент бр. 53629 извршен је пренос на FMC
Corporation , 2929 Walnut Street, , Philadelphia, PA
19104, USandFMC Agro Singapore Pte. Ltd., 77
Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore
068896, SG;
За патент бр. 55358 извршен је пренос на
MEDICOM GROUP INC. , 2555 chemin de l’Aviation,
Pointe-Claire, Province of Quebec, H9P 2Z2, CA;
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B

СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for
the grant of the Supplementary Protection Certificate
(21) SDZ-2018/0003
(11) 2018/0003
(22) 5.2.2018.
(13) I1
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, 235 East
42nd Street, New York, 10017 New York, US
(74) POPOVIĆ, Gordana i ost., Takovska 19,
11000 Beograd, RS
(68) 51044
(54) 2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO(2,3D)PIRIMIDIN-7-ONI
(92) 515-01-00842-17-001 20/10/2017 RS; 515-0100843-17-001 20/10/2017 RS and 515-01-00845-17001 20/10/2017 RS
(95) PALBOCIKLIB
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(21) SDZ-2018/0004
(11) 2018/0004
(22) 8.2.2018.
(13) I1
(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS,INC., 40
Landsdowne Street, MA 02139 Cambridge, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS D.O.O.,
Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS
(68) 52435
(54) INHIBITORI PROTEAZOMA
(92) 515-01-00715-17-002 28/12/2017 RS; 515-0100717-17-002 28/12/2017 RS and 515-01-00719-17002 28/12/2017 RS
(95) IKSAZOMIB I NJEGOVE FARMACEUTSKI
PRIHVATLJIVE SOLI I ESTRI, KAO ŠTO JE
IKSAZOMIB CITRAT

ЗИС / RS / IPO
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A21B 5/00
(2006.01)
(11) 1575 U1
A47J 37/00
(2006.01)
A47J 37/07
(2006.01)
F24B 1/18
(2006.01)
(21) P-2018/0051
(22) 09.10.2018.
(54) KOMBINOVANA NAPRAVA ZA PEČENJE U
PEKARSTVU I NA ROŠTILJU
COMBINED DEVICE FOR ROASTING IN BAKERY
AND GRILL
(73) SZR EUROBET, DIMIĆ, Aleksandar, preduzetnik,
Milorada Draškovića 14/5, 11192 Beograd, RS
(72) DIMIĆ, Aleksandar, Milorada Draškovića 14/5,
11192 Beograd, RS
(51) A47J 37/07
(2006.01)
(11) 1572 U1
A47J 37/00
(2006.01)
F24B 1/18
(2006.01)
F24B 1/182 (2006.01)
(21) P-2018/0042
(22) 27.09.2018.
(54) NAPRAVA ZA PEČENJE, KUVANJE I
SUŠENJE
DEVICE FOR ROASTING, COOKING AND DRYING
(73) SZR EUROBET, DIMIĆ, Aleksandar, preduzetnik,
Milorada Draškovića 14/5, 11192 Beograd, RS
(72) DIMIĆ, Aleksandar, Milorada Draškovića 14/5,
11192 Beograd, RS
(51) B65D 81/00 (2006.01)
(11) 1577 U1
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 85/30 (2006.01)
(21) P-2018/0034
(22) 27.08.2018.
(54) DISTANCER ZA OBEZBEĐENJE
UPAKOVANIH PROIZVODA PRI TRANSPORTU
I SKLADIŠTENJU
DISTANCER FOR SECURITY PACKAGED
PRODUCTS DURING TRANSPORT AND STORAGE
(73) BERTA, Pavle, Isidore Sekulić 67,
22300 Stara Pazova, RS
(72) BERTA, Pavle, Isidore Sekulić 67,
22300 Stara Pazova, RS
(51) D04C 3/00
(2006.01)
(11) 1574 U1
G09B 23/00 (2006.01)
(21) P-2018/0048
(22) 05.10.2018.
(54) ROBOT KOJI PLETE NARUKVICE
PRIJATELJSTVA
ROBOT THAT MAKES FRIENDSHIP BRACELETS
(73) STOLIĆ, Irena, Trg Nikole Pašića 2,
11000 Beograd, RS
ЗИС / RS / IPO

(72) STOLIĆ, Irena, Trg Nikole Pašića 2,
11000 Beograd, RS
(51) F16L 17/02 (2006.01)
(11) 1571 U1
B67D 1/00
(2006.01)
(21) P-2018/0031
(22) 01.08.2018.
(54) SPOJ ELEKTROMAGNETNOG VENTILA I
CEVČICE ZA DOZIRANJE PRVENSTVENO
VINA IZ FLAŠE
ELECTROMAGNETIC VALVE AND PIPE
CONNECTION FOR DOSAGE PRIMARILY OF
BOTTLED WINE
(73) MILOŠEVIĆ, Miloš, Braće Nedića 15, 11000
Beograd, RS; LAZIĆ, Bojan, Đorđa Ognjanovića 12,
11000 Beograd, RS
(72) MILOŠEVIĆ, Miloš, Braće Nedića 15, 11000
Beograd, RS; LAZIĆ, Bojan, Đorđa Ognjanovića 12,
11000 Beograd, RS; SEDMAK, Aleksandar, Braće
Nedića 15, 11000 Beograd, RS; MITROVIĆ, Nenad,
Ivankovačka 25, 11000 Beograd, RS; MLADENOVIĆ,
Goran, Ćirila i Metodija 1a, 19000 Zaječar, RS
(74) MAMIĆ, Ana, Gospodar Jevremova 41,
11000 Beograd
(51) G01B 11/00 (2006.01)
(11) 1578 U1
G01B 11/24 (2006.01)
G01K 5/48
(2006.01)
(21) P-2018/0049
(22) 08.10.2018.
(54) SISTEM ZA SINHRONIZOVANO MERENJE
DEFORMACIJA I TEMPERATURNIH PROMENA
UZORKA
SYSTEM FOR SYNCHRONISED MEASUREMENT
OF DEFORMATIONS AND TEMPERATURE
CHANGES OF THE SAMPLE
(73) INOVACIONI CENTAR MAŠINSKOG
FAKULTETA, Kraljice Marije 16, 11000 Beograd, RS
(72) MITROVIĆ, Nenad, Ivankovačka 25, 11000
Beograd, RS; MILETIĆ, Vesna, Braće Kovač 57, 11050
Beograd, ES; MILOŠEVIĆ, Miloš, Braće Nedić 15,
11000 Beograd, RS; DRAGIČEVIĆ, Aleksandra, Dr
Rusa 18/1, 11400 Mladenovac, RS; KOSIĆ, Boris, Put
za Lipar 1B, 11232 Ripanj, RS; MITROVIĆ,
Aleksandra, Ivankovačka 25, 11000 Beograd, RS
(51) G09D 3/02
(2006.01)
(11) 1576 U1
G09D 3/04
(2006.01)
(21) P-2018/0016
(22) 17.10.2017.
(54) KALENDAR ZA SVA VREMENA
CALENDAR FOR EVER
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U
(73) KRSMANOVIĆ, Staniša, Žarkovačka 25,
11030 Beograd, RS
(72) KRSMANOVIĆ, Staniša, Žarkovačka 25,
11030 Beograd, RS
(51) H02K 53/00 (2006.01)
(11) 1573 U1
(21) P-2018/0044
(22) 28.09.2018.
(54) UREĐAJ ZA PROIZVODNJU
JEDNOSMERNE I NAIZMENIČNE STRUJE
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DEVICE FOR PRODUCING DIRECT AND
ALTERNATING CURRENT
(73) ŽIVALJEVIĆ, Budimir, dr Jovana Ristića 256,
34000 Kragujevac, RS
(72) ŽIVALJEVIĆ, Budimir, dr Jovana Ristića 256,
34000 Kragujevac, RS
(74) DIMITRIJEVIĆ, Slobodan, Admirala Geprata 7,
11000 Beograd

ЗИС / RS / IPO
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U

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Престанак важења малог патента истеком
законског рока од 16.11.2018. до 15.12.2018. године
Мали патент број 1041 чији је носилац Buha
Đorđo, Braće Jerković 133, 11000 Beograd, RS, престао
је да важи дана 02.12.2018. године.
Мали патент број 1092 чији је носилац PD
KOLUBARA METAL D.О.О., Diše Đurđevića Rusa 32,
11560 Vreoci, RS, престао је да важи дана 13.12.2018.
године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.05.2018. до 15.06.2018. године
Мали патент број 1100 чији је носилац
KARIĆ, Dejan, Goranska 185, 11300 Smederevo, RS,
престао је да важи дана 16.05.2018. године.

ЗИС / RS / IPO

Мали патент број 1106 чији је носилац
KARIĆ, Dejan, Goranska 185, 11300 Smederevo, RS,
престао је да важи дана 26.05.2018. године.
Мали патент број 1297 чији је носилац
ХРКАЛОВИЋ НИКОЛА, Недељка Гвозденовића
22а, 11070 Нови Београд, RS, престао је да важи дана
13.06.2018. године.
Мали патент број 1394 чији је носилац
MILIVOJEVIĆ, Slobodan, Visoka 38A, 11080 BeogradZemun, RS, престао је да важи дана 14.06.2018.
године.
Мали патент број 1210 чији је носилац
CVETKOVIĆ, Radiša, Mariborska 18A, 18000 Niš, RS,
престао је да важи дана 26.05.2018. године.
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
Requests for the Extension of the effects of
European Patent Applications

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

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

Објава повучених захтева за проширење европских пријава патената
Publication of withdrawn applications for the Ehtension of the effects of European Patent
Applications
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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. 48/2018– 50/2018 (28.11.2018. - 12.12.2018.).
________________

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

ЗИС / RS / IPO
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А

ОБЈАВА ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА
(51)

A61K 39/395(2006.01) (11) EP 3311836 A1
A61K 39/09 (2006.01)
A61K 39/295(2006.01)
A61K 39/02 (2006.01)
(30) US 08.04.2005. 669605 P
(96) EP 17196004.0 31.03.2006. EN
(97) EP 3311836 25.04.2018. 201817 EN
(54) MULTIVALENT PNEUMOCOCCAL
POLYSACCHARIDE-PROTEIN CONJUGATE
COMPOSITION
(71) WYETH LLC, 235 East 42nd Street, New York,
NY 10017-5755, US
(72) HAUSDORFF, WILLIAM P., Avenue De La
Chapelle, 19, 1200 Woluwe Saint-Lambert, BE
SIBER, GEORGE RAINER, 160 West 66th Street, New
York, NY 10023, US
PARADISO, PETER R., 445 Freedom View Lane,
Valley Forge, PA 19481, US
(74) PFIZER, European Patent Department 23-25
avenue du Docteur Lannelongue, 75668 Paris Cedex 14, FR
_____________________________________________
(51)

C07D 263/58(2006.01) (11) EP 3309151 A1
C07D 401/12(2006.01)
C07D 417/12(2006.01)
C07D 471/04(2006.01)
C07F 9/6558(2006.01)
C07D 215/227(2006.01)
A61K 31/497(2006.01)
(30) US 25.06.2009. 220480 P
US 07.01.2010. 293087 P
(96) EP 17176623.1 24.06.2010. EN
(97) EP 3309151 18.04.2018. 201816 EN
(54) HETEROCYCLIC COMPOUNDS FOR THE
TREATMENT OF NEUROLOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL DISORDERS
(71) ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED,
Connaught House 1 Burlington Road, Dublin 4, IE
(72) REMENAR, JULIUS F., 9 Eaton Road,
Framlingham, MA 01701, US
BLUMBERG, LAURA COOK, 37 Mill Street, Lincoln,
MA 01773, US
ZEIDAN, TAREK A., 296 Lexington Street, Watertown,
MA 02472, US
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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) 75927
(210) Ж- 2018-804

(181) 24.05.2028.
(220) 24.05.2018.
(151) 16.11.2018.
(732) Војин Ђорђевић, Целовечка 7, 24000 Суботица, RS
(740) Драгољуб М. Ћосовић,, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

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

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 42: технички прегледи из области контроле
квалитета и квантитативних мерења нафте, течних
нафтних производа и пољопривредних производа;
припремање инвентара садржаја цистерни за
складиштење нафте; калибрација капацитета погона
и цистерни за складиштење нафте; лабораторијске
хемијске анализе за тестирање нафтних производа.
(531) 19.01.04; 19.07.10; 19.07.12; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, сива.
(511) Кл. 32: безалкохолна пића.
Кл. 33: алкохолна пића.
Кл. 35: оглашавање; рекламирање.
(111) 75928
(210) Ж- 2018-1086

(181) 10.07.2028.
(220) 10.07.2018.
(151) 16.11.2018.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee,
51373 Leverkusen, DE
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Kнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

TELASCO
(511) Кл. 1: хемијски производи који се користе у
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству;
препарати за третирање семена (укључени у класу 1);
препарати за регулацију раста биљака; гени семена
за пољопривредну производњу; ђубриво.
Кл. 5:
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди, хербициди.
Кл. 31: пољопривредни, хортикултурни и шумарски
производи и зрневље; семе.
(111) 75929
(210) Ж- 2018-1079

(181) 09.07.2028.
(220) 09.07.2018.
(151) 16.11.2018.
(732) AmSpec Holding Corporation, 1249 S. River
Rd., Ste 204, Cranbury, NJ 08512, US
74

(111) 75930
(210) Ж- 2018-1080

(181) 09.07.2028.
(220) 09.07.2018.
(151) 16.11.2018.
(732) AmSpec Holding Corporation, 1249 S. River
Rd., Ste 204, Cranbury, NJ 08512, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

AMSPEC
(511) Кл. 42: технички прегледи из области контроле
квалитета и квантитативних мерења нафте, течних
нафтних производа и пољопривредних производа;
припремање инвентара садржаја цистерни за
складиштење нафте; калибрација капацитета погона
и цистерни за складиштење нафте; лабораторијске
хемијске анализе за тестирање нафтних производа.
(111) 75931
(210) Ж- 2018-547

(181) 17.04.2028.
(220) 17.04.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) Sol de Janeiro Limited, Woodbourne Hall, P.O.
Box 3162, Road Town, Tortola, VG
(740) Ристић & Малешевић д.о.о., Македонска 32,
11000 Београд
(540)

AҪAÍ BODY POWER
(511) Кл. 3: козметика; креме за тело.
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(111) 75932
(210) Ж- 2018-576

(181) 18.04.2028.
(220) 18.04.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) AMAN DOO Privredno društvo za spoljnu i
unutrašnju trgovinu, Виноградска 52а, Сурчин, RS
(540)

Ж
(591) плава(C100M84), тамноплава (C100M70K60),
светлоплава (C40), плава (C100M70), наранџаста
(M60Y100), сива (K40), светлосива (K20), тамносива (K50)
(511) Кл. 2: акрилни разређивач.
Кл. 3: блок за шмирглање.
Кл. 16: креп трака.
Кл. 17:
дуплолепљива трака;
полиуретанска
сунђераста трака.
Кл. 21: сунђер за полирање; крпа за полирање; крпа
за брисање.
(111) 75934
(210) Ж- 2018-1097

(531) 05.03.15; 05.07.13; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена (CMYK: 60,0,10,0), светло зелена
(CMYK: 40,0,75,0), сива (CMYK: 0,0,0,20)
(511) Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач,
конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и
поврће, желеи, џемови, компоти, јаја, млеко и
млечни производи, јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао, пиринач, тапиока и саго,
брашно и производи од житарица, хлеб, пецива и
кондиторски производи, сладолетик шећер, мед,
меласа, квасац, прашак за пециво, со, сенф, сирће,
сосови (као додаци), зачини.
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, слад.
Кл. 32: пиво - само безалкохолно, минералне и содне
воде и друга безалкохолна пића, воћни сокови - 50%
воћа и више, сирупи.
(111) 75933
(210) Ж- 2018-739

(181) 18.05.2028.
(220) 18.05.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) S-GROUP DOO GORNJI MILANOVAC, Нова
индустријска зона Велереч б.б., 32300 Горњи
Милановац, RS
(740) Адвокат Никола Стефановић, Мутапова 20,
32300 Горњи Милановац
(540)

(531) 18.01.09; 18.01.23; 26.01.06; 26.01.16; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06

ЗИС / RS / IPO

(181) 11.07.2028.
(220) 11.07.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) Љиљана Ранђић, Стублинска 16,
11253 Београд - Сремчица, RS
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.23; 26.04.05; 26.04.14; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.15
(591) плава, тиркиз, петролеј, љубичаста, наранџаста,
жута, љубичаста.
(511) Кл. 16: штампане ствари.
Кл. 28: коцке; друштвене игре; играчке.
Кл. 41: настава; обука; образовне услуге; услуге
пружања обуке; електронско издаваштво.
(111) 75935
(210) Ж- 2018-1109

(181) 12.07.2028.
(220) 12.07.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко ,
Драгана Ракића 051/3, Земун, RS i Угриновачки пут
18 део 020, Београд, RS
(740) Александар Илић, Кнеза Милоша 43/1/2, Београд
(540)

(531) 26.01.18; 27.05.01
(511) Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за медицинску
употребу; дијететске супстанце прилагођене за
употребу у медицини, храна за бебе.
Кл. 16:
хартија и картон;
штампане ствари;
канцеларијски материјал; пластични материјал за
паковање.
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(111) 75936
(210) Ж- 2018-201

(181) 13.02.2028.
(220) 13.02.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) Privredno društvo JS&O doo Novo Miloševo,
Јужна индустријска зона 14, Ново Милошево,
Нови Бечеј, RS
(740) Игор Исаиловић, Балканска 16, Београд
(540)

(531) 24.03.07; 24.03.14; 24.03.18; 26.04.18; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.13
(591) црна, наранџаста, зелена.
(511) Кл. 16: бележнице, нотеси, штампани материјал.
Кл. 21: флашице за уље и сирће.
Кл. 29: уља за исхрану.
Кл. 35: рекламирање, обавештавање о пословању,
односи са јавношћу, презентација робе.
(111) 75937
(210) Ж- 2018-1110

(181) 12.07.2028.
(220) 12.07.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) MLEKARA ŠABAC A.D. Šabac, Крсмановача
б.б., Шабац, RS
(540)

(531) 03.04.01; 03.04.24; 05.03.06; 08.03.25; 11.03.09;
19.03.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(591) зелена, бела, тамно плава, црвена, браон.
(511) Кл. 29: кајмак намаз.
(111) 75938
(210) Ж- 2018-927

(181) 15.06.2028.
(220) 15.06.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО
ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Таковска 10, Београд, RS
(540)

rtsplaneta
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(511) Кл. 16: штампа у виду слика; штампа у виду
фотографија; тродимензионални пресликачи за
употребу на било којој површини; књиге; честитке,
разгледнице; адресари; свеске; оловке; календари.
Кл. 18: торбе.
Кл. 25: мајице кратких рукава са штампом.
Кл. 35: оглашавање; оглашавање на отвореном;
оглашавање путем банера; рекламне, маркетиншке и
услуге оглашавања; рекламне услуге и оглашавање
преко телевизије, радија или поште; вођење послова;
канцеларијски послови.
Кл. 38: аудио емитовање; бежично емитовање; видео
емитовање; дигитално аудио емитовање; емитовање и
пренос радијских програма; емитовање и пренос
телевизијских програма; емитовање програма кабловске
телевизије; емитовање филмова путем интернета;
радијско емитовање путем интернета; сателитско
телевизијско емитовање; емитовање мултимедијалних
садржаја путем интернета; емитовање телевизијских
програма путем интернета; кабловско емитовање радио и
телевизијских програма; услуге телевизијског емитовања
за мобилне телефоне; емитовање аудио-визуелних и
мултимедијалних садржаја путем интернета; емитовање
радио и телевизијских програма путем сателита;
емитовање телевизијских програма који се плаћају по
гледању; видео емитовање и пренос кинематографских
филмова и филмова путем интернета; емитовање видео
записа путем интернета и других комуникацијских мрежа;
емитовање и пренос телевизијских програма који се
плаћају по гледању; емитовање радио и телевизијских
програма путем кабловских или бежичних мрежа;
емитовање програма путем глобалне рачунарске мреже;
комуникација путем виртуелне приватне мреже (VPN);
омогућавање приступа платформама и порталима на
интернету; сателитски, кабловски и мрежни пренос звука,
слике, сигнала и података; услуге преноса телевизије
путем интернета (IPTV).
Кл. 39:
организација и резервација путних
аранжмана за пословне потребе и потребе разоноде.
Кл. 41:
продукција телевизијских програма за
емитовање на мобилним телефонима; продукција
музике; продукција плоча; продукција емисија и
филмова; продукција звучних и видео снимака;
продукција
и
дистрибуција
кинематографских
филмова; продукција и дистрибуција радијских
програма; продукција и дистрибуција телевизијских
програма; продукција и објављивање музике; услуге
продукције
анимација;
услуге
продукције
кинематографских филмова; услуге продукције
радијских програма; услуге продукције забавних
догађаја уживо; услуге продукције музичких видео
спотова; организовање, представљање и продукција
емисија и наступа уживо; продукција и дистрибуција
музичких, филмских и видео снимака; организовање,
продукција и представљање догађаја за образовне,
културне или забавне потребе; образовне услуге;
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припремање обуке; разонода; вођење забавних
догађаја, културних догађаја, спортских догађаја
уживо, образовних догађаја, и забавних и културних
активности; забавне и спортске активности;
организовање спортских догађаја и такмичења;
издавање годишњака; издавање књига; издавање
часописа; издавање журнала; издавање електронских
часописа; издавање мултимедијалног материјала онлајн; издавање електронских књига и он-лајн часописа.
Кл. 45: лиценцирање права у области аудио продукције
(правне услуге); лиценцирање права у области видео
продукције (правне услуге); лиценцирање права у области
телевизијске продукције (правне услуге); менаџмент
ауторских права; лиценцирање ауторских права.
(111) 75939
(210) Ж- 2018-1040

(181) 28.06.2028.
(220) 28.06.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) MLEKARA ŠABAC A.D. , Крсмановача б.б.,
Шабац, RS
(540)

Ж
(111) 75941
(210) Ж- 2018-1038

(181) 28.06.2028.
(220) 28.06.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) MLEKARA ŠABAC A.D. , Крсмановача б.б.,
Шабац, RS
(540)

(531) 03.04.01; 03.04.24; 05.03.06; 09.01.07; 19.03.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) тиркизна, зелена, црвена, тегет, бела, браон.
(511) Кл. 29:
ферментисани производ од
пастеризованог млека.
(111) 75942
(210) Ж- 2018-1037

(181) 28.06.2028.
(220) 28.06.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) MLEKARA ŠABAC A.D. , Крсмановача б.б.,
Шабац, RS
(540)

(531) 03.04.01; 03.04.24; 05.09.12; 08.03.10; 19.03.03; 29.01.15
(591) зелена, црвена, тегет, бела, светло плава.
(511) Кл. 29: пуномасни меки сир у саламури.
(111) 75940
(210) Ж- 2018-1039

(181) 28.06.2028.
(220) 28.06.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) MLEKARA ŠABAC A.D. , Крсмановача б.б.,
Шабац, RS
(540)

(531) 03.04.01; 03.04.24; 05.03.06; 09.01.07; 19.03.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) црвена, тегет, бела, браон, зелена.
(511) Кл. 29: ферментисана павлака.
(111) 75943
(210) Ж- 2018-1036

(181) 28.06.2028.
(220) 28.06.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) MLEKARA ŠABAC A.D. , Крсмановача б.б.,
Шабац, RS
(540)

(531) 01.01.05; 01.01.13; 03.04.01; 03.04.24; 18.05.06;
18.05.10; 19.03.03; 29.01.15
(591) браон, зелена, црвена, тегет, бела, светло плава, жута.
(511) Кл. 29: чоколадно млеко.
ЗИС / RS / IPO
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(531) 03.04.01; 03.04.24; 05.03.15; 05.09.17; 08.03.10;
19.03.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) зелена, црвенољубичаста, црвена, тегет, бела.
(511) Кл. 29: нискомасни меки сир.
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(740) Јасна Николић, Чингријина 12, Београд
(540)

(111) 75944
(210) Ж- 2018-1035

(181) 28.06.2028.
(220) 28.06.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) MLEKARA ŠABAC A.D. , Крсмановача б.б.,
Шабац, RS
(540)

(531) 03.04.01; 03.04.24; 05.03.06; 09.01.07; 19.03.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) љубичаста, зелена, црвена, тегет, бела, браон.
(511) Кл. 29: ферментисана павлака са јогуртном
културом.
(111) 75945
(210) Ж- 2018-1034

(181) 28.06.2028.
(220) 28.06.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) MLEKARA ŠABAC A.D. , Крсмановача б.б.,
Шабац, RS
(540)

(531) 03.04.01; 03.04.24; 05.03.06; 08.01.06; 19.03.01;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, зелена, бела, тамно плава, светло плава,
браон.
(511) Кл. 29: сирни намаз.
(111) 75946
(210) Ж- 2018-933

(181) 15.06.2028.
(220) 15.06.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan Buyukdeniz Cad.,
, No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
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(531) 01.15.21; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13
(591) нијансе пантоне 330 и бела.
(511) Кл. 3: козметичке креме; уља за козметичку
употребу; козметички препарати за негу коже;
козметички
препарати
за
мршављење;
фитокозметички препарати; козметика за децу.
Кл. 5: лекови за медицинску употребу; хомеопатски
препарати;
нутриционистички
препарати;
фармацеутски и ветеринарски препарати; санитарни
препарати за медицинску употребу; дијететске
супстанце прилагођене за употребу у медицини,
храна за бебе; дијететски производи као додаци
исхрани (дијететски суплементи); дијететски
производи као формуле за одојчад; дијететски
производи као храна за одојчад и малу децу;
дијететски производи као храна за особе на дијети за
мршављење; дијететски производи као храна за
посебне медицинске намене; дијететски производи
као храна за особе интолерантне на глутен;
дијететски производи као замене за со за људску
исхрану; пробиотици; фластери, материјали за
завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска
смола; дезинфекциона средства; препарати за
уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.
Кл. 35: оглашавање; оглашавање на интернету;
рекламирање; презентација робе; услуге малопродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата, дијететских производа и медицинског
материјала; услуге велепродаје фармацеутских,
ветеринарских и хигијенских препарата, дијететских
производа и медицинског материјала.
(111) 75947
(210) Ж- 2018-335

(181) 05.03.2028.
(220) 05.03.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD, Кумодрашка
290, 11000 Београд, RS
(740) Драган Псодоров, Хаџи Мeлентијева 46,
Београд

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 27.01.16; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.02; 29.01.06
(591) златна, бела.
(511) Кл. 1: дестиловaна вода, закисељена вода за
пуњење акумулатора, препарати за омекшавање
воде, хемикалије за избељивање текстила, препарати
за влажење који се користе у избељивању,
индустријске хемикалије, препарати за одмашћивање
у производним процесима, детерџенти за употребу у
производним процесима, препарати за бељење
(уклањање боје) за индустријску употребу,
омекшивачи за индустријску употребу.
Кл. 3: шампони, штирак за сјај веша, штирак за веш,
штирак за прање веша, течни сапун, сапун, сапун за
избељивање текстила, плавило за веш, препарати за
бељење веша, препарати за чишћење, препарати за
полирање, средства за полирање намештаја и подова,
препарати за сјај (полири), восак за паркет, восак за
полирање, препарати за уклањање мрља, сода за
прање, чишћење, детерџенти, који нису за употребу
у производним процесима и за медицинску употребу,
раствори за чишћење, производи за одмашћивање,
који нису за употребу у процесу производње,
препарати за уклањање каменца за употребу у
домаћинству, препарати за уклањање боје, препарати
за прање, течности за чишћење ветробранских
стакала, течности за чишћење стакала, препарати за
уклањање рђе, хемикалије за освежавање боја за
употребу
у
домаћинству
(прање
веша),
оплемењивачи рубља за употребу у перионицама,
препарати за отчепљивање одводних цеви, препарати
за хемијско чишћење, неклизајуће течности за
подове, крпе намочене детерџентом за чишћење,
средства за сушење судова у машинама за судове,
восак за подове, хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству, препарати за бељење
(уклањање боја) за употребу у домаћинству,
омекшивачи рубља, абразиви, абразивна паста, течна
абразивна средства за прање, чишћење и полирање,
прашкаста абразивна средства за прање, чишћење и
полирање, средства за чишћење и дезинфекцију WC
шоља, течни детерџент за прање судова, препарати
за прање и други препарати за употребу код прања
веша, средства за машинско прање посуђа, сјај за
машинско прање посуђа.

ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 5:
детерџенти за медицинску употребу,
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе,
пургативи (средства за чишћење), средства за
чишћење, лаксативи, дезинфекциона средства за
хемијске
тоалете,
дезинфекциона
средства;
антибактеријски сапуни, антибактеријска средства за
прање руку.
(111) 75948
(210) Ж- 2018-332

(181) 05.03.2028.
(220) 05.03.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD, Кумодрашка
290, 11000 Београд, RS
(740) Драган Псодоров, Хаџи Мeлентијева 46,
Београд
(540)

(531) 01.15.23; 27.01.16; 27.05.03; 27.05.07; 29.01.04
(591) плава.
(511) Кл. 1: дестиловaна вода, закисељена вода за
пуњење акумулатора, препарати за омекшавање
воде, хемикалије за избељивање текстила, препарати
за влажење који се користе у избељивању,
индустријске хемикалије, препарати за одмашћивање
у производним процесима, детерџенти за употребу у
производним процесима, препарати за бељење
(уклањање боје) за индустријску употребу,
омекшивачи за индустријску употребу.
Кл. 3: шампони, штирак за сјај веша, штирак за веш,
штирак за прање веша, течни сапун, сапун, сапун за
избељивање текстила, плавило за веш, препарати за
бељење веша, препарати за чишћење, препарати за
полирање, средства за полирање намештаја и подова,
препарати за сјај (полири), восак за паркет, восак за
полирање, препарати за уклањање мрља, сода за
прање, чишћење, детерџенти, који нису за употребу
у производним процесима и за медицинску употребу,
раствори за чишћење, производи за одмашћивање,
који нису за употребу у процесу производње,
препарати за уклањање каменца за употребу у
домаћинству, препарати за уклањање боје, препарати
за прање, течности за чишћење ветробранских
стакала, течности за чишћење стакала, препарати за
уклањање рђе, хемикалије за освежавање боја за
употребу
у
домаћинству
(прање
веша),
оплемењивачи рубља за употребу у перионицама,
препарати за отчепљивање одводних цеви, препарати
79

Ж
за хемијско чишћење, неклизајуће течности за
подове, крпе намочене детерџентом за чишћење,
средства за сушење судова у машинама за судове,
восак за подове, хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству, препарати за бељење
(уклањање боја) за употребу у домаћинству,
омекшивачи рубља, абразиви, абразивна паста, течна
абразивна средства за прање, чишћење и полирање,
прашкаста абразивна средства за прање, чишћење и
полирање, средства за чишћење и дезинфекцију WC
шоља, течни детерџент за прање судова, препарати
за прање и други препарати за употребу код прања
веша, средства за машинско прање посуђа, сјај за
машинско прање посуђа.
Кл. 5:
детерџенти за медицинску употребу,
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, пургативи
(средства за чишћење), средства за чишћење, лаксативи,
дезинфекциона средства за хемијске тоалете,
дезинфекциона средства; антибактеријски сапуни,
антибактеријска средства за прање руку.
(111) 75949
(210) Ж- 2018-336

(181) 05.03.2028.
(220) 05.03.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD, Кумодрашка
290, 11000 Београд, RS
(740) Драган Псодоров, Хаџи Мeлентијева 46,
Београд
(540)
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раствори за чишћење, производи за одмашћивање, који
нису за употребу у процесу производње, препарати за
уклањање каменца за употребу у домаћинству,
препарати за уклањање боје, препарати за прање,
течности за чишћење ветробранских стакала, течности за
чишћење стакала, препарати за уклањање рђе,
хемикалије за освежавање боја за употребу у
домаћинству (прање веша), оплемењивачи рубља за
употребу у перионицама, препарати за отчепљивање
одводних цеви, препарати за хемијско чишћење,
неклизајуће течности за подове, крпе намочене
детерџентом за чишћење, средства за сушење судова у
машинама за судове, восак за подове, хемијски
препарати за чишћење за употребу у домаћинству,
препарати за бељење (уклањање боја) за употребу у
домаћинству, омекшивачи рубља, абразиви, абразивна
паста, течна абразивна средства за прање, чишћење и
полирање, прашкаста абразивна средства за прање,
чишћење и полирање, средства за чишћење и
дезинфекцију WC шоља, течни детерџент за прање
судова, препарати за прање и други препарати за
употребу код прања веша, средства за машинско прање
посуђа, сјај за машинско прање посуђа.
Кл. 5:
детерџенти за медицинску употребу,
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, пургативи
(средства за чишћење), средства за чишћење, лаксативи,
дезинфекциона средства за хемијске тоалете,
дезинфекциона средства; антибактеријски сапуни,
антибактеријска средства за прање руку.
(111) 75950
(210) Ж- 2018-333

(531) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.01; 29.01.03
(591) црвена, зелена.
(511) Кл. 1: дестиловaна вода, закисељена вода за пуњење
акумулатора, препарати за омекшавање воде, хемикалије
за избељивање текстила, препарати за влажење који се
користе у избељивању, индустријске хемикалије,
препарати за одмашћивање у производним процесима,
детерџенти за употребу у производним процесима,
препарати за бељење (уклањање боје) за индустријску
употребу, омекшивачи за индустријску употребу.
Кл. 3: шампони, штирак за сјај веша, штирак за веш,
штирак за прање веша, течни сапун, сапун, сапун за
избељивање текстила, плавило за веш, препарати за
бељење веша, препарати за чишћење, препарати за
полирање, средства за полирање намештаја и подова,
препарати за сјај (полири), восак за паркет, восак за
полирање, препарати за уклањање мрља, сода за
прање, чишћење, детерџенти, који нису за употребу у
производним процесима и за медицинску употребу,
80

(181) 05.03.2028.
(220) 05.03.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD, Кумодрашка
290, 11000 Београд, RS
(740) Драган Псодоров, Хаџи Мeлентијева 46,
Београд
(540)

(531) 01.15.23; 27.01.16; 27.05.03; 27.05.07; 29.01.01
(591) црвена.
(511) Кл. 1: дестиловaна вода, закисељена вода за пуњење
акумулатора, препарати за омекшавање воде, хемикалије
за избељивање текстила, препарати за влажење који се
користе у избељивању, индустријске хемикалије,
препарати за одмашћивање у производним процесима,
детерџенти за употребу у производним процесима,
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препарати за бељење (уклањање боје) за индустријску
употребу, омекшивачи за индустријску употребу.
Кл. 3: шампони, штирак за сјај веша, штирак за веш,
штирак за прање веша, течни сапун, сапун, сапун за
избељивање текстила, плавило за веш, препарати за
бељење веша, препарати за чишћење, препарати за
полирање, средства за полирање намештаја и подова,
препарати за сјај (полири), восак за паркет, восак за
полирање, препарати за уклањање мрља, сода за прање,
чишћење, детерџенти, који нису за употребу у
производним процесима и за медицинску употребу,
раствори за чишћење, производи за одмашћивање, који
нису за употребу у процесу производње, препарати за
уклањање каменца за употребу у домаћинству,
препарати за уклањање боје, препарати за прање,
течности за чишћење ветробранских стакала, течности за
чишћење стакала, препарати за уклањање рђе,
хемикалије за освежавање боја за употребу у
домаћинству (прање веша), оплемењивачи рубља за
употребу у перионицама, препарати за отчепљивање
одводних цеви, препарати за хемијско чишћење,
неклизајуће течности за подове, крпе намочене
детерџентом за чишћење, средства за сушење судова у
машинама за судове, восак за подове, хемијски
препарати за чишћење за употребу у домаћинству,
препарати за бељење (уклањање боја) за употребу у
домаћинству, омекшивачи рубља, абразиви, абразивна
паста, течна абразивна средства за прање, чишћење и
полирање, прашкаста абразивна средства за прање,
чишћење и полирање, средства за чишћење и
дезинфекцију WC шоља, течни детерџент за прање
судова, препарати за прање и други препарати за
употребу код прања веша, средства за машинско прање
посуђа, сјај за машинско прање посуђа.
Кл. 5:
детерџенти за медицинску употребу,
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, пургативи
(средства за чишћење), средства за чишћење, лаксативи,
дезинфекциона средства за хемијске тоалете,
дезинфекциона средства; антибактеријски сапуни,
антибактеријска средства за прање руку.
(111) 75951
(210) Ж- 2016-743

(181) 27.04.2026.
(220) 27.04.2016.
(151) 19.11.2018.
(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft,
Galernaya ul. 5, lit. A,, 190000 St-Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд
(540)
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(531) 21.01.25; 24.17.10; 24.17.13; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.04
(591) бела, плава, црвена.
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање
прашине; горива (укључујући моторна течна горива)
и материје за осветљавање; свеће и фитиљи за
осветљавање.
Кл. 16: челична слова (клишеи), челична пера,
носачи лепљивих класа (канцеларијски прибор),
печати са адресом, машине за адресовање, папир,
постери, огласни панои од папира и картона, уређаји
за мерење поштанских услуга за канцеларијску
употребу, машине за франкирање за канцеларијску
употребу, спајалице, спајалице (канцеларијски
прибор), клипсе за оловке, хефталице (канцеларијски
реквизит), албуми, бележнице, нотеси, слике,
штампани материјал (висока штампа), траке за
цигаре, за увијање цигарета, машине за оштрење
оловка, електронске или неелектронске, подупирачи
за књиге, подупирач за руке за сликаре, водене боје
(сликарске), акварел боје, водене боје, сликарске,
архитeктонски
модели,
фасцикле
за
списе
(канцеларијски прибор), таблице за писање, писаљке
за таблице, сребрни папир, моделарска глина,
аритметичке таблице, рачунске таблице, гравуре,
литографска уметничка дела, слике, урамљене или
неурамљене,
оловке,
новине,
периодичне
публикације, атласи, спајалице за папир, гумиране
траке (канцеларијски материјал), подметачи за
пивске флаше, улазнице, биoлошки узорци за
употребу у микроскопији (наставни материјал),
клишеи, блокови за цртање, блокови (канцеларијски
материјал), калеми за траке са мастилом, манжетне
за држање прибора за писање, памфлети, мустре
(шеме за вез), шпенaдле као канцеларијски
материјал, чиоде као канцеларијски материјал,
овлаживачи врхова прстију (канцеларијски прибор),
четкице за сликаре, упијајућа хартија, жигови
(печати), штамбиљи, јастучићи за мастило, восак за
печаћење, канцеларијске машине за печаћење,
машине за печаћење за канцеларијску употребу,
свеске, посуде за сортирање и бојење новца, обрасци
за прецртавање, паус папир, фолије за прецртавање,
напрсци (канцеларијски реквизит), штампарска
слова, карбон папир, папир за машине за снимање,
бележице, лењири, угаоници, карте, матерјал за
обуку
(изузев
апарата),
индексне
карте
(канцеларијске), листови папира (канцеларијски),
картон, картонске кутије за шешире, перфориране
картице за разбоје, тубе од картона, каталози,
метални врх за индексне карте, књиге са песмама
или нотама, бројанце, спојени рамови (штампарски),
кошуљице за списе, омоти за папир, ногаре за
сликаре
(штафелаји),
бројеви
(штампарски),
индијско мастило, хромијуми, хромолитографи,
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восак за калупе, који није за зубарску употребу,
фасцикле (канцеларијски материјал), бушилице за
папир (зумба), тоалет папир, хигијенски папир,
књиге, шестари за цртање, штампарски бројеви и
слова, слова штампарска, композери за слагање,
посуде за писма, конусне папирне кесе, корективна
течност (канцеларијски реквизит), корективно
мастило (хелиографско), графитне мине за оловке,
хистолошки делови за наставу, француски лењири
кривуљари, омоти (канцеларијски материјал), корице
(канцеларијски материјал), креда за писање,
литографска креда, кројачка креда, држачи за креду,
држачи оловака, оловке са графитном мином
(техничке оловке), папирне кутије за крем, папирне
копче, ваљци за писаће машине, цртежи који се
копирају
на
подлогу,
преносиве
слике
(декалкоманије), графички отисци, чешљеви за
урезивање код сликарских дела, табле за цртање,
материјали за цртање, инструменти за цртање,
дијаграми, коверте, умноживачи, инструменти за
гравирање, папир за увијање, папир за паковање,
пера, писаће машине (електричне и неелектричне),
кутије за оловке, пера од злата, производи за
брисање, материјали за писање, грбови (папирни
печати), штитници за брисање, гумице за брисање,
електрокардиографски
папир,
пробадачи
(канцеларијски материјал), мастило, мастиљаве
траке, мастиљарнице, машине за лепљење коверата,
за канцеларије, фотографије (штампане), брисачи за
налив пера, печати, књиговезачка платна, комплети
за цртање, књиговодствене књиге, индекс регистри,
фигурине (статуете) направљене од смесе са
папиром, филтер папир, папирни материјали за
филтрирање, формулари (штампани), канцеларијски
намештај (изузев намештаја), оловке од дрвеног
угља, м шамблони (од папира), сталци за посуде за
штампарска слова, клишеи за галванопластику,
географске мапе, глобуси, посуде за водене боје за
уметнике, графичке репродукције, цртежи, скице,
ножеви за стругање (брисање) за канцеларије, плоче
за гравуру, хектографи, штампани роковници,
овлаживачи за лепљење коверти (канцеларијски
реквизит), штампане публикације, приручници,
папир за писање, притискачи за папир, игле за
копирање за цртачке сврхе, оловке за цртање,
столњаци од папира, литографије, литографски
камен, књижице, светлећи папир, каширани папир,
пелир папир за копије (канцеларијски материјал),
креде за маркирање, пластика за моделирање, паста
за моделирање, марамице од папира, индиго папир за
умножавање, прекривачи столова од папира,
школске табле, спајалице, апарати за обележавање
бројевима,
олеографи,
траке
за
везивање
(књиговезачке), плочице за печаћење, палете за
сликаре, пантографи (справе за прецртавање),
канцеларијски материјал, пергамент, пастелне бојице
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(креде у боји), шнитови за шивење одеће, кутије за
матрице, ваљци за кућно фарбање, сликарско платно,
кутије са бојама (производи који се користе у
школама), пластичне фолије за омотање, апарати за
развијање фотографије, постоља за фотографије,
фото-гравуре, планови, пројекти, нацрти, фасцикле
(канцеларијски матерјал), наливпера, плоче за
матрице, шаблони, матрице за умножавање,
портрети, папирни омотачи за саксије, омоти за
саксије од папира, апарати и машине за умножавање
докумената, папирне траке и картице за бележење
компјутерских програма, проспект, папир за
радиограме, лењири за цртање, штампарске реглете,
књиговезачки материјал, књиговезачки артикли,
књиговезачке корице, књиговезачки конопци,
улошци са мастилом за машине за репродуковање
докумената, налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски прибор), магазини (периодични),
папирне траке, траке за писаће машине, врећице
(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање,
јастучићи за печате, школска опрема (свеске и
прибор за писање), маркери за књиге, честитке,
разгледнице, стеатит (креда за кројаче), куглице за
хемијске оловке, подметачи за сто од папира,
подлоге за писање, слова на писаћим машинама, на
тастатури, држачи печата, кутије за печате,
поштанксе марке, постоља за печате, фолије,
слајдови (канцеларијски материјал), апарати за
вињете, глутен (лепак) за папир или употребу у
домаћинству, лепак за папир или употребу у
домаћинству, лепљиве траке за папир и употребу у
домаћинству, лепљиве врпце за папир и употребу у
домаћинству, адресне матрице за машине за
адресирање, алманаси, календари, скробне пасте
(лепила) за папир или употребу у домаћинству,
сликарске четкице, самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћинству, гумице (еластичне траке) за
канцеларије, портикле од папира, табле од дрвене
пулпе (канцеларијске), папир од пулпе, дрвене масе,
кутије од картона или хартије, постоља за пера и
оловке, омотачи за флаше од картона или папира,
подметачи за чаше од папира, најавне картице (од
папира), пластична, мехураста амбалажа за паковање
или умотавање, заставе (од папира), апарати за
уништавање (резање) папира (за канцеларијску
употребу), табаци од рецикловане целулозе за
умотавање, касете, ормани, за канцеларије, лепак за
канцеларијску или кућну употребу, лепкови за
канцеларијску или употребу у домаћинству, ножеви
за папир (канцеларијски прибор), резачи папира
(канцеларијски реквизити), ножеви за папир
(канцеларијски реквизити), вреће за ђубре (од папира
или пластике), зарезачи за оловке, електронски
неелектронски, папирне марамице за уклањање
шминке, стоне салвете од папира, подметачи од
папира, угаоници за цртање, Т-лењири за цртање,
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држачи за оловке, аташе мапе, постоља за мастило,
несесери са прибором за писање, кројеви и обрасци
за копирање, амбалажа за флаше од картона и
папира, плакати од папира или картона, убруси од
папира, убруси за лице од папира, налепнице које
нису од текстила, игле за урезивање за линорез и
дуборез, вискозни папир за умотавање, украсни
папир, средства за лепљење за папире или употреба у
домаћинству, гумиране траке за лепљење папира,
рибље туткало за употребу у канцеларијама или
домаћинству, вреће за микроталасно кување,
папирни филтери за кафу, пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета, траке за
мастило за комјутерске штампаче, натписи од папира
или картона, налепнице (канцеларијски прибор),
књиговезачки апарати и машине (канцеларијска
опрема), стрипови, папир за копирање, омоти за
чековне књижице (чековне књижице), пера за туш,
бочице за мастило, музичке честитке, разгледнице,
билтени, материјал за паковање направњен од
скроба, воштани папир, корице са пасоша, четкице за
писање, инструменти за писање, папирне облоге за
фиоке, ормане, парфимисне или не, неелектронски
импринтери за кредитне картице, пластификатори
докумената за канцеларијску употребу, хуан папир за
кинеско сликање или калиграфију, брисачи за табле
за писање, плочице са хватаљком за листове папира,
неелектронски показивачи графикона, папирне
посуде, клаупи за глину за моделирање (уметнички
матиријал), спајалице за новац, колекционарске
сличице, за размену, које нису за играње, упијајуће
фолије од папира или пластике за паковање хране,
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране, коректорске траке (канцеларијски
прибор), посудице за боје, маркери (писаћи прибор),
летци, флајери, држачи списа, докумената,
канцеларијски прибор, држачи страница књига,
глина од полимера за моделирање, поштански
жигови, папирни и картонски матерјали за паковње
(пуњење), за одлагање, папирно или картонско
одлагање за пакете, новчанице, креда у спреју,
ваучери, папир од пиринча.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл.
37:
одржавање
намештаја,
оправка
фотографских апарата, постављање и поправка
електричних уређаја, постављање и поправка
дизалица, лифтова, асфалтирање, одржавање и
поправка моторних возила, прање аутомобила, прање
моторних возила, одржавање и поправка авиона
чишћење унутрашњости зграда, прање рубља,
чишћење и поправка котлова, одржавање и поправка
горионика (пламеника), изнајмљивање булдожера,
постављање,
одржавање
и
оправљање
канцеларијских машина и опреме, уградња и
поправка противпожарних аларма, уградња и
ЗИС / RS / IPO

Ж
поправка
противпровалних
аларма,
поправка
тапацирунга, одржавање и поправка трезора,
изнајмљивање грађевинске опреме, бродоградња,
обнављање одеће, постављање и поправљање опреме за
грејање, поправка обуће, чишћење димњака,
одржавање и поправка сефова, постављање и поправка
апарата за климатизацију, конструисање, грађевински
надзор, поправка одеће, одржавање, чишћење и
поправка коже, постављање кухињске опреме, рушење
грађевина, заштита од корозије, дезинфиковање, бојење
и поправка натписа, конструисање и поправљање
складишта, заштита грађевина од влаге, изоловање
објекта, изнајмљивање машина за ископавање (багера),
прање прозора, поправка и одржавање филмских
пројектора, инсталирање и одржавање пећи,
одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање
возила, чишћење одеће, поправка часовника и сатова,
изградња фабрика, постављање и поправка опреме за
наводњавање,
изолација
грађевина,
прање,
инсталирање, одржавање и поправка машина,
зидарство,
рестаурација
намештаја,
изградња
пристанишних насипа, пеглање одеће, изградња и
одржавање цевовода, постављање тапета на зидове,
облагање тапетама, поправка кишобрана, оправка
сунцобрана, тапацирање, молерске услуге, спољне и
унутрашње, глачање плавим каменом, малтерисање,
водоинсталатерске услуге, полирање возила; поправка
пумпи, изградња лука, пристаништа, крпљење одеће,
истребљење пацова (дератизација), обнављање гума,
инсталирање и поправљање расхладне опреме, пеглање
веша, крпљење котлова, закивање, заштита возила од
корозије, услуге сервисних станица за возила
(бензинских пумпи), инсталирање и поправка
телефона; одржавање возила; лакирање; чишћење
возила; поправка возила; изнајмљивање машина за
чишћење; уништавање (истребљење) штеточина, осим
у пољопривреди; монтирање скела, зидарске услуге,
чишћење пелена, хемијско чишћење, информације у
вези са изградњом, информације о поправкама,
оштрење ножева; вађење руде, услуге вађења камена,
каменолома,
асфалтирање
путева,
пескирање
(брушење), подводне поправке, чишћење зграда
(спољашних површина), вулканизација гума, поправка,
бушење бунара; бунара; изградња сајамских штандова
и продавница, инсталација, одржавање и оправка
рачунарске опреме, отклањање сметњи на електричним
апаратима, рестаурација машина, мотора који су
истрошени или делимично уништени, изнајмљивање
дизалица (грађевинске опреме), изнајмљивање машина
за чишћење путева, услуге поправки кровова, услуге
прављења вештачког снега, чишћење улица, поправка
сигурносних брава, рестаурација уметничких дела,
рестаурација (поправка) музичких инструмента,
уградња прозора и врата, одржавање базена за пливање,
поновно пуњење тонера за штампаче, консултације о
грађењу, столарске услуге, бушење нафтних или гасних
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бушотина,
изнајмљивање
одводних
пумпи,
изнајмљивање машина за прање веша, поправка
електричних водова, пуњење батерија за возила,
балансирање гума, звучно усаглашавање, штимовање
музичких инструмената, полагање каблова.
Кл. 38: телекомуникације.
(111) 75952
(210) Ж- 2018-829

(181) 29.05.2028.
(220) 29.05.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) Just Hype Limited, Europa House, Newton Lane,
Wigston,, Leicester, Leicestershire LE18 3SE, GB
(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19,
11000, Београд
(540)

Hype
(511) Кл. 3:
спрејеви за тело; козметика;
дезодоранси; етарска уља; лосиони за косу; парфеми;
шампони; сапуни; уља за сунчање; креме за
потамњивање.
Кл. 6: обични метали и њихове легуре; привесци за
кључеве од обичних метала; натписи, и
информативни и рекламни експонати.
Кл. 9:
бициклистичке кациге; камере; носачи
прилагођени за мобилне телефоне; футроле
прилагођене за мобилне телефоне; футроле за
мобилне телефоне; слушалице (бубице); футроле за
наочаре; слушалице; кациге (заштитне); држачи
прилагођени за мобилне телефоне; кожне футроле за
мобилне телефоне; кациге за моторе; МП3 плејери;
кациге за скејтборд; спортске кациге; стерео
слушалице; каиши за мобилне телефоне; футроле за
наочаре за сунце; рамови за наочаре за сунце;
наочаре за сунце; УСБ каблови; УСБ флеш меморије;
аудио уређаји; аудио плејери; меморијске картице;
флеш меморијске картице.
Кл. 14: зидни сатови; бижутерија; луксузни привесци од
драгоцених метала; имитације накита; кутије за накит;
накит; џепни сатови; каишеви за сатове; траке за сатове;
сатови; ручни сатови; кутије за сатове.
Кл. 16: налепнице.
Кл. 17: гума и производи од овог материјала.
Кл. 18: кожа и имитација коже, и производи од ових
материјала који нису укључени у друге класе; животињске
коже; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани.
Кл. 20:
кућни намештај; намештај; баштенски
намештај; џепна огледалца за шминкање; огледала;
рамови за слике; јастуци за спавање и украсни
јастуци.
Кл. 24: текстилни банери; прекривачи за кревете;
постељина; јастучнице; завесе; јоргани; текстилни
материјали за израду одеће; текстили за намештај;
пешкири; зидна декорација; текстил за домаћинство;
текстил за тапацирање.
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Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 26: дугмад; чипка и вез; траке (пантљике) и гајтани;
пертле; пертле за обућу; украсни беџеви за одевање;
иновативна украсна дугмад; пертле за ципеле.
Кл. 27: теписи; отирачи; ћилими; зидне декорације
које нису од текстила; тапете.
Кл. 28: игре; карте за играње; предмети за играње;
скејтбордови; клизаљке; спортски артикли и опрема;
играчке.
Кл. 34: артикли за пушаче; шибице; упаљачи за
пушаче; електронске цигарете; електронске цигарете
које се користе као алтернатива традиционалним
цигаретама.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; рачуноводство;
обезбеђивање пословних информација; услуге
малопродаје у вези са продајом сатова, накита,
бижутерије, канцеларијског материјала, одевних
предмета од коже, намештаја, текстила и текстилних
производа, одеће, обуће и покривала за главу, игара
и играчака, спортских артикала, парфема и
козметике, зидних сатова и наочара за сунце.
Кл. 41: услуге организовања фестивала у сврху
разоноде; пословна обука; услуге диск џокеја; услуге
диск џокеја за прославе и посебне догађаје; образовне
услуге; пружање услуга курсева; услуге разоноде у
ноћним клубовима; разонода; услуге музичких
фестивала; услуге организовања музичких догађаја;
услуге ноћних клубова (забава); ноћни клубови; услуге
ноћних
клубова;
организовање
такмичења;
организовање догађаја у сврху разоноде; организовање
фестивала; обезбеђивање рекреативних догађаја;
обезбеђивање обуке; курсеви; обука из области
пословне способности; услуге тренинга.
Кл. 43:
услуге барова; услуге кетеринга за
обезбеђивање хране и пића; услуге кетеринга; услуге
клубова за обезбеђивање хране и пића; услуге
обезбеђивања хране и пића; привремен смештај;
барови.
(111) 75953
(210) Ж- 2016-675

(181) 15.04.2026.
(220) 15.04.2016.
(151) 19.11.2018.
(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft,
Galernaya ul., 5, lit. A, 190000 St-Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,
Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2018/12
Intellectual Property Gazette 2018/12
(531) 21.01.25; 24.17.10; 24.17.13; 27.05.10; 28.05.00;
29.01.01; 29.01.04
(591) бела, плава, црвена.
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање
прашине; горива (укључујући моторна течна горива)
и материје за осветљавање; свеће и фитиљи за
осветљавање.
Кл. 16: челична слова (клишеи), челична пера,
носачи лепљивих класа (канцеларијски прибор),
печати са адресом, машине за адресовање, папир,
постери, огласни панои од папира и картона, уређаји
за мерење поштанских услуга за канцеларијску
употребу, машине за франкирање за канцеларијску
употребу, спајалице, спајалице (канцеларијски
прибор), клипсе за оловке, хефталице (канцеларијски
реквизит), албуми, бележнице, нотеси, слике,
штампани материјал (висока штампа), траке за
цигаре, за увијање цигарета, машине за оштрење
оловка, електронске или неелектронске, подупирачи
за књиге, подупирач за руке за сликаре, водене боје
(сликарске), акварел боје, водене боје, сликарске,
архитeктонски
модели,
фасцикле
за
списе
(канцеларијски прибор), таблице за писање, писаљке
за таблице, сребрни папир, моделарска глина,
аритметичке таблице, рачунске таблице, гравуре,
литографска уметничка дела, слике, урамљене или
неурамљене,
оловке,
новине,
периодичне
публикације, атласи, спајалице за папир, гумиране
траке (канцеларијски материјал), подметачи за
пивске флаше, улазнице, биoлошки узорци за
употребу у микроскопији (наставни материјал),
клишеи, блокови за цртање, блокови (канцеларијски
материјал), калеми за траке са мастилом, манжетне
за држање прибора за писање, памфлети, мустре
(шеме за вез), шпенaдле као канцеларијски
материјал, чиоде као канцеларијски материјал,
овлаживачи врхова прстију (канцеларијски прибор),
четкице за сликаре, упијајућа хартија, жигови
(печати), штамбиљи, јастучићи за мастило, восак за
печаћење, канцеларијске машине за печаћење,
машине за печаћење за канцеларијску употребу,
свеске, посуде за сортирање и бојење новца, обрасци
за прецртавање, паус папир, фолије за прецртавање,
напрсци (канцеларијски реквизит), штампарска
слова, карбон папир, папир за машине за снимање,
бележице, лењири, угаоници, карте, матерјал за
обуку
(изузев
апарата),
индексне
карте
(канцеларијске), листови папира (канцеларијски),
картон, картонске кутије за шешире, перфориране
картице за разбоје, тубе од картона, каталози,
метални врх за индексне карте, књиге са песмама
или нотама, бројанце, спојени рамови (штампарски),
кошуљице за списе, омоти за папир, ногаре за
сликаре
(штафелаји),
бројеви
(штампарски),
индијско мастило, хромијуми, хромолитографи,
ЗИС / RS / IPO

Ж
восак за калупе, који није за зубарску употребу,
фасцикле (канцеларијски материјал), бушилице за
папир (зумба), тоалет папир, хигијенски папир,
књиге, шестари за цртање, штампарски бројеви и
слова, слова штампарска, композери за слагање,
посуде за писма, конусне папирне кесе, корективна
течност (канцеларијски реквизит), корективно
мастило (хелиографско), графитне мине за оловке,
хистолошки делови за наставу, француски лењири
кривуљари, омоти (канцеларијски материјал), корице
(канцеларијски материјал), креда за писање,
литографска креда, кројачка креда, држачи за креду,
држачи оловака, оловке са графитном мином
(техничке оловке), папирне кутије за крем, папирне
копче, ваљци за писаће машине, цртежи који се
копирају
на
подлогу,
преносиве
слике
(декалкоманије), графички отисци, чешљеви за
урезивање код сликарских дела, табле за цртање,
материјали за цртање, инструменти за цртање,
дијаграми, коверте, умноживачи, инструменти за
гравирање, папир за увијање, папир за паковање,
пера, писаће машине (електричне и неелектричне),
кутије за оловке, пера од злата, производи за
брисање, материјали за писање, грбови (папирни
печати), штитници за брисање, гумице за брисање,
електрокардиографски
папир,
пробадачи
(канцеларијски материјал), мастило, мастиљаве
траке, мастиљарнице, машине за лепљење коверата,
за канцеларије, фотографије (штампане), брисачи за
налив пера, печати, књиговезачка платна, комплети
за цртање, књиговодствене књиге, индекс регистри,
фигурине (статуете) направљене од смесе са
папиром, филтер папир, папирни материјали за
филтрирање, формулари (штампани), канцеларијски
намештај (изузев намештаја), оловке од дрвеног
угља, м шамблони (од папира), сталци за посуде за
штампарска слова, клишеи за галванопластику,
географске мапе, глобуси, посуде за водене боје за
уметнике, графичке репродукције, цртежи, скице,
ножеви за стругање (брисање) за канцеларије, плоче
за гравуру, хектографи, штампани роковници,
овлаживачи за лепљење коверти (канцеларијски
реквизит), штампане публикације, приручници,
папир за писање, притискачи за папир, игле за
копирање за цртачке сврхе, оловке за цртање,
столњаци од папира, литографије, литографски
камен, књижице, светлећи папир, каширани папир,
пелир папир за копије (канцеларијски материјал),
креде за маркирање, пластика за моделирање, паста
за моделирање, марамице од папира, индиго папир за
умножавање, прекривачи столова од папира,
школске табле, спајалице, апарати за обележавање
бројевима,
олеографи,
траке
за
везивање
(књиговезачке), плочице за печаћење, палете за
сликаре, пантографи (справе за прецртавање),
канцеларијски материјал, пергамент, пастелне бојице
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(креде у боји), шнитови за шивење одеће, кутије за
матрице, ваљци за кућно фарбање, сликарско платно,
кутије са бојама (производи који се користе у
школама), пластичне фолије за омотање, апарати за
развијање фотографије, постоља за фотографије,
фото-гравуре, планови, пројекти, нацрти, фасцикле
(канцеларијски матерјал), наливпера, плоче за
матрице, шаблони, матрице за умножавање,
портрети, папирни омотачи за саксије, омоти за
саксије од папира, апарати и машине за умножавање
докумената, папирне траке и картице за бележење
компјутерских програма, проспект, папир за
радиограме, лењири за цртање, штампарске реглете,
књиговезачки материјал, књиговезачки артикли,
књиговезачке корице, књиговезачки конопци,
улошци са мастилом за машине за репродуковање
докумената, налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски прибор), магазини (периодични),
папирне траке, траке за писаће машине, врећице
(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање,
јастучићи за печате, школска опрема (свеске и
прибор за писање), маркери за књиге, честитке,
разгледнице, стеатит (креда за кројаче), куглице за
хемијске оловке, подметачи за сто од папира,
подлоге за писање, слова на писаћим машинама, на
тастатури, држачи печата, кутије за печате,
поштанксе марке, постоља за печате, фолије,
слајдови (канцеларијски материјал), апарати за
вињете, глутен (лепак) за папир или употребу у
домаћинству, лепак за папир или употребу у
домаћинству, лепљиве траке за папир и употребу у
домаћинству, лепљиве врпце за папир и употребу у
домаћинству, адресне матрице за машине за
адресирање, алманаси, календари, скробне пасте
(лепила) за папир или употребу у домаћинству,
сликарске четкице, самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћинству, гумице (еластичне траке) за
канцеларије, портикле од папира, табле од дрвене
пулпе (канцеларијске), папир од пулпе, дрвене масе,
кутије од картона или хартије, постоља за пера и
оловке, омотачи за флаше од картона или папира,
подметачи за чаше од папира, најавне картице (од
папира), пластична, мехураста амбалажа за паковање
или умотавање, заставе (од папира), апарати за
уништавање (резање) папира (за канцеларијску
употребу), табаци од рецикловане целулозе за
умотавање, касете, ормани, за канцеларије, лепак за
канцеларијску или кућну употребу, лепкови за
канцеларијску или употребу у домаћинству, ножеви
за папир (канцеларијски прибор), резачи папира
(канцеларијски реквизити), ножеви за папир
(канцеларијски реквизити), вреће за ђубре (од папира
или пластике), зарезачи за оловке, електронски
неелектронски, папирне марамице за уклањање
шминке, стоне салвете од папира, подметачи од
папира, угаоници за цртање, Т-лењири за цртање,
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држачи за оловке, аташе мапе, постоља за мастило,
несесери са прибором за писање, кројеви и обрасци
за копирање, амбалажа за флаше од картона и
папира, плакати од папира или картона, убруси од
папира, убруси за лице од папира, налепнице које
нису од текстила, игле за урезивање за линорез и
дуборез, вискозни папир за умотавање, украсни
папир, средства за лепљење за папире или употреба у
домаћинству, гумиране траке за лепљење папира,
рибље туткало за употребу у канцеларијама или
домаћинству, вреће за микроталасно кување,
папирни филтери за кафу, пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета, траке за
мастило за комјутерске штампаче, натписи од папира
или картона, налепнице (канцеларијски прибор),
књиговезачки апарати и машине (канцеларијска
опрема), стрипови, папир за копирање, омоти за
чековне књижице (чековне књижице), пера за туш,
бочице за мастило, музичке честитке, разгледнице,
билтени, материјал за паковање направњен од
скроба, воштани папир, корице са пасоша, четкице за
писање, инструменти за писање, папирне облоге за
фиоке, ормане, парфимисне или не, неелектронски
импринтери за кредитне картице, пластификатори
докумената за канцеларијску употребу, хуан папир за
кинеско сликање или калиграфију, брисачи за табле
за писање, плочице са хватаљком за листове папира,
неелектронски показивачи графикона, папирне
посуде, клаупи за глину за моделирање (уметнички
матиријал), спајалице за новац, колекционарске
сличице, за размену, које нису за играње, упијајуће
фолије од папира или пластике за паковање хране,
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране, коректорске траке (канцеларијски
прибор), посудице за боје, маркери (писаћи прибор),
летци, флајери, држачи списа, докумената,
канцеларијски прибор, држачи страница књига,
глина од полимера за моделирање, поштански
жигови, папирни и картонски матерјали за паковње
(пуњење), за одлагање, папирно или картонско
одлагање за пакете, новчанице, креда у спреју,
ваучери, папир од пиринча.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл.
37:
одржавање
намештаја,
оправка
фотографских апарата, постављање и поправка
електричних уређаја, постављање и поправка
дизалица, лифтова, асфалтирање, одржавање и
поправка моторних возила, прање аутомобила, прање
моторних возила, одржавање и поправка авиона
чишћење унутрашњости зграда, прање рубља,
чишћење и поправка котлова, одржавање и поправка
горионика (пламеника), изнајмљивање булдожера,
постављање,
одржавање
и
оправљање
канцеларијских машина и опреме, уградња и
поправка противпожарних аларма, уградња и
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поправка противпровалних аларма, поправка
тапацирунга, одржавање и поправка трезора,
изнајмљивање грађевинске опреме, бродоградња,
обнављање одеће, постављање и поправљање опреме
за грејање, поправка обуће, чишћење димњака,
одржавање и поправка сефова, постављање и
поправка апарата за климатизацију, конструисање,
грађевински надзор, поправка одеће, одржавање,
чишћење и поправка коже, постављање кухињске
опреме, рушење грађевина, заштита од корозије,
дезинфиковање, бојење и поправка натписа,
конструисање и поправљање складишта, заштита
грађевина
од
влаге,
изоловање
објекта,
изнајмљивање машина за ископавање (багера), прање
прозора, поправка и одржавање филмских
пројектора, инсталирање и одржавање пећи,
одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање
возила, чишћење одеће, поправка часовника и
сатова, изградња фабрика, постављање и поправка
опреме за наводњавање, изолација грађевина, прање,
инсталирање, одржавање и поправка машина,
зидарство, рестаурација намештаја, изградња
пристанишних насипа, пеглање одеће, изградња и
одржавање цевовода, постављање тапета на зидове,
облагање тапетама, поправка кишобрана, оправка
сунцобрана, тапацирање, молерске услуге, спољне и
унутрашње, глачање плавим каменом, малтерисање,
водоинсталатерске
услуге,
полирање
возила;
поправка пумпи, изградња лука, пристаништа,
крпљење одеће, истребљење пацова (дератизација),
обнављање гума, инсталирање и поправљање
расхладне опреме, пеглање веша, крпљење котлова,
закивање, заштита возила од корозије, услуге
сервисних станица за возила (бензинских пумпи),
инсталирање и поправка телефона; одржавање
возила; лакирање; чишћење возила; поправка возила;
изнајмљивање машина за чишћење; уништавање
(истребљење) штеточина, осим у пољопривреди;
монтирање скела, зидарске услуге, чишћење пелена,
хемијско чишћење, информације у вези са
изградњом, информације о поправкама, оштрење
ножева; вађење руде, услуге вађења камена,
каменолома, асфалтирање путева, пескирање
(брушење), подводне поправке, чишћење зграда
(спољашних површина), вулканизација гума,
поправка, бушење бунара; бунара; изградња
сајамских штандова и продавница, инсталација,
одржавање и оправка рачунарске опреме, отклањање
сметњи на електричним апаратима, рестаурација
машина, мотора који су истрошени или делимично
уништени, изнајмљивање дизалица (грађевинске
опреме), изнајмљивање машина за чишћење путева,
услуге поправки кровова, услуге прављења
вештачког снега, чишћење улица, поправка
сигурносних брава, рестаурација уметничких дела,
рестаурација (поправка) музичких инструмента,
ЗИС / RS / IPO
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уградња прозора и врата, одржавање базена за
пливање, поновно пуњење тонера за штампаче,
консултације о грађењу, столарске услуге, бушење
нафтних или гасних бушотина, изнајмљивање
одводних пумпи, изнајмљивање машина за прање
веша, поправка електричних водова, пуњење
батерија за возила, балансирање гума, звучно
усаглашавање, штимовање музичких инструмената,
полагање каблова. Кл. 38: телекомуникације.
(111) 75954
(210) Ж- 2016-744

(181) 27.04.2026.
(220) 27.04.2016.
(151) 19.11.2018.
(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft,
Galernaya ul. 5, lit. A,, 190000 St-Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд
(540)

(531) 21.01.25; 24.17.10; 24.17.13; 27.05.10; 28.05.00;
29.01.01; 29.01.04
(591) бела, плава, црвена.
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање
прашине; горива (укључујући моторна течна горива)
и материје за осветљавање; свеће и фитиљи за
осветљавање.
Кл. 16: челична слова (клишеи), челична пера,
носачи лепљивих класа (канцеларијски прибор),
печати са адресом, машине за адресовање, папир,
постери, огласни панои од папира и картона, уређаји
за мерење поштанских услуга за канцеларијску
употребу, машине за франкирање за канцеларијску
употребу, спајалице, спајалице (канцеларијски
прибор), клипсе за оловке, хефталице (канцеларијски
реквизит), албуми, бележнице, нотеси, слике,
штампани материјал (висока штампа), траке за
цигаре, за увијање цигарета, машине за оштрење
оловка, електронске или неелектронске, подупирачи
за књиге, подупирач за руке за сликаре, водене боје
(сликарске), акварел боје, водене боје, сликарске,
архитeктонски
модели,
фасцикле
за
списе
(канцеларијски прибор), таблице за писање, писаљке
за таблице, сребрни папир, моделарска глина,
аритметичке таблице, рачунске таблице, гравуре,
литографска уметничка дела, слике, урамљене или
неурамљене,
оловке,
новине,
периодичне
публикације, атласи, спајалице за папир, гумиране
траке (канцеларијски материјал), подметачи за
пивске флаше, улазнице, биoлошки узорци за
употребу у микроскопији (наставни материјал),
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клишеи, блокови за цртање, блокови (канцеларијски
материјал), калеми за траке са мастилом, манжетне
за држање прибора за писање, памфлети, мустре
(шеме за вез), шпенaдле као канцеларијски
материјал, чиоде као канцеларијски материјал,
овлаживачи врхова прстију (канцеларијски прибор),
четкице за сликаре, упијајућа хартија, жигови
(печати), штамбиљи, јастучићи за мастило, восак за
печаћење, канцеларијске машине за печаћење,
машине за печаћење за канцеларијску употребу,
свеске, посуде за сортирање и бојење новца, обрасци
за прецртавање, паус папир, фолије за прецртавање,
напрсци (канцеларијски реквизит), штампарска
слова, карбон папир, папир за машине за снимање,
бележице, лењири, угаоници, карте, матерјал за
обуку
(изузев
апарата),
индексне
карте
(канцеларијске), листови папира (канцеларијски),
картон, картонске кутије за шешире, перфориране
картице за разбоје, тубе од картона, каталози,
метални врх за индексне карте, књиге са песмама
или нотама, бројанце, спојени рамови (штампарски),
кошуљице за списе, омоти за папир, ногаре за
сликаре
(штафелаји),
бројеви
(штампарски),
индијско мастило, хромијуми, хромолитографи,
восак за калупе, који није за зубарску употребу,
фасцикле (канцеларијски материјал), бушилице за
папир (зумба), тоалет папир, хигијенски папир,
књиге, шестари за цртање, штампарски бројеви и
слова, слова штампарска, композери за слагање,
посуде за писма, конусне папирне кесе, корективна
течност (канцеларијски реквизит), корективно
мастило (хелиографско), графитне мине за оловке,
хистолошки делови за наставу, француски лењири
кривуљари, омоти (канцеларијски материјал), корице
(канцеларијски материјал), креда за писање,
литографска креда, кројачка креда, држачи за креду,
држачи оловака, оловке са графитном мином
(техничке оловке), папирне кутије за крем, папирне
копче, ваљци за писаће машине, цртежи који се
копирају
на
подлогу,
преносиве
слике
(декалкоманије), графички отисци, чешљеви за
урезивање код сликарских дела, табле за цртање,
материјали за цртање, инструменти за цртање,
дијаграми, коверте, умноживачи, инструменти за
гравирање, папир за увијање, папир за паковање,
пера, писаће машине (електричне и неелектричне),
кутије за оловке, пера од злата, производи за
брисање, материјали за писање, грбови (папирни
печати), штитници за брисање, гумице за брисање,
електрокардиографски
папир,
пробадачи
(канцеларијски материјал), мастило, мастиљаве
траке, мастиљарнице, машине за лепљење коверата,
за канцеларије, фотографије (штампане), брисачи за
налив пера, печати, књиговезачка платна, комплети
за цртање, књиговодствене књиге, индекс регистри,
фигурине (статуете) направљене од смесе са
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папиром, филтер папир, папирни материјали за
филтрирање, формулари (штампани), канцеларијски
намештај (изузев намештаја), оловке од дрвеног
угља, м шамблони (од папира), сталци за посуде за
штампарска слова, клишеи за галванопластику,
географске мапе, глобуси, посуде за водене боје за
уметнике, графичке репродукције, цртежи, скице,
ножеви за стругање (брисање) за канцеларије, плоче
за гравуру, хектографи, штампани роковници,
овлаживачи за лепљење коверти (канцеларијски
реквизит), штампане публикације, приручници,
папир за писање, притискачи за папир, игле за
копирање за цртачке сврхе, оловке за цртање,
столњаци од папира, литографије, литографски
камен, књижице, светлећи папир, каширани папир,
пелир папир за копије (канцеларијски материјал),
креде за маркирање, пластика за моделирање, паста
за моделирање, марамице од папира, индиго папир за
умножавање, прекривачи столова од папира,
школске табле, спајалице, апарати за обележавање
бројевима,
олеографи,
траке
за
везивање
(књиговезачке), плочице за печаћење, палете за
сликаре, пантографи (справе за прецртавање),
канцеларијски материјал, пергамент, пастелне бојице
(креде у боји), шнитови за шивење одеће, кутије за
матрице, ваљци за кућно фарбање, сликарско платно,
кутије са бојама (производи који се користе у
школама), пластичне фолије за омотање, апарати за
развијање фотографије, постоља за фотографије,
фото-гравуре, планови, пројекти, нацрти, фасцикле
(канцеларијски матерјал), наливпера, плоче за
матрице, шаблони, матрице за умножавање,
портрети, папирни омотачи за саксије, омоти за
саксије од папира, апарати и машине за умножавање
докумената, папирне траке и картице за бележење
компјутерских програма, проспект, папир за
радиограме, лењири за цртање, штампарске реглете,
књиговезачки материјал, књиговезачки артикли,
књиговезачке корице, књиговезачки конопци,
улошци са мастилом за машине за репродуковање
докумената, налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски прибор), магазини (периодични),
папирне траке, траке за писаће машине, врећице
(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање,
јастучићи за печате, школска опрема (свеске и
прибор за писање), маркери за књиге, честитке,
разгледнице, стеатит (креда за кројаче), куглице за
хемијске оловке, подметачи за сто од папира,
подлоге за писање, слова на писаћим машинама, на
тастатури, држачи печата, кутије за печате,
поштанксе марке, постоља за печате, фолије,
слајдови (канцеларијски материјал), апарати за
вињете, глутен (лепак) за папир или употребу у
домаћинству, лепак за папир или употребу у
домаћинству, лепљиве траке за папир и употребу у
домаћинству, лепљиве врпце за папир и употребу у
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домаћинству, адресне матрице за машине за
адресирање, алманаси, календари, скробне пасте
(лепила) за папир или употребу у домаћинству,
сликарске четкице, самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћинству, гумице (еластичне траке) за
канцеларије, портикле од папира, табле од дрвене
пулпе (канцеларијске), папир од пулпе, дрвене масе,
кутије од картона или хартије, постоља за пера и
оловке, омотачи за флаше од картона или папира,
подметачи за чаше од папира, најавне картице (од
папира), пластична, мехураста амбалажа за паковање
или умотавање, заставе (од папира), апарати за
уништавање (резање) папира (за канцеларијску
употребу), табаци од рецикловане целулозе за
умотавање, касете, ормани, за канцеларије, лепак за
канцеларијску или кућну употребу, лепкови за
канцеларијску или употребу у домаћинству, ножеви
за папир (канцеларијски прибор), резачи папира
(канцеларијски реквизити), ножеви за папир
(канцеларијски реквизити), вреће за ђубре (од папира
или пластике), зарезачи за оловке, електронски
неелектронски, папирне марамице за уклањање
шминке, стоне салвете од папира, подметачи од
папира, угаоници за цртање, Т-лењири за цртање,
држачи за оловке, аташе мапе, постоља за мастило,
несесери са прибором за писање, кројеви и обрасци
за копирање, амбалажа за флаше од картона и
папира, плакати од папира или картона, убруси од
папира, убруси за лице од папира, налепнице које
нису од текстила, игле за урезивање за линорез и
дуборез, вискозни папир за умотавање, украсни
папир, средства за лепљење за папире или употреба у
домаћинству, гумиране траке за лепљење папира,
рибље туткало за употребу у канцеларијама или
домаћинству, вреће за микроталасно кување,
папирни филтери за кафу, пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета, траке за
мастило за комјутерске штампаче, натписи од папира
или картона, налепнице (канцеларијски прибор),
књиговезачки апарати и машине (канцеларијска
опрема), стрипови, папир за копирање, омоти за
чековне књижице (чековне књижице), пера за туш,
бочице за мастило, музичке честитке, разгледнице,
билтени, материјал за паковање направњен од
скроба, воштани папир, корице са пасоша, четкице за
писање, инструменти за писање, папирне облоге за
фиоке, ормане, парфимисне или не, неелектронски
импринтери за кредитне картице, пластификатори
докумената за канцеларијску употребу, хуан папир за
кинеско сликање или калиграфију, брисачи за табле
за писање, плочице са хватаљком за листове папира,
неелектронски показивачи графикона, папирне
посуде, клаупи за глину за моделирање (уметнички
матиријал), спајалице за новац, колекционарске
сличице, за размену, које нису за играње, упијајуће
фолије од папира или пластике за паковање хране,
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фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране, коректорске траке (канцеларијски
прибор), посудице за боје, маркери (писаћи прибор),
летци, флајери, држачи списа, докумената,
канцеларијски прибор, држачи страница књига,
глина од полимера за моделирање, поштански
жигови, папирни и картонски матерјали за паковње
(пуњење), за одлагање, папирно или картонско
одлагање за пакете, новчанице, креда у спреју,
ваучери, папир од пиринча.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцелариjски
послови.
Кл.
37:
одржавање
намештаја,
оправка
фотографских апарата, постављање и поправка
електричних уређаја, постављање и поправка
дизалица, лифтова, асфалтирање, одржавање и
поправка моторних возила, прање аутомобила, прање
моторних возила, одржавање и поправка авиона
чишћење унутрашњости зграда, прање рубља,
чишћење и поправка котлова, одржавање и поправка
горионика (пламеника), изнајмљивање булдожера,
постављање,
одржавање
и
оправљање
канцеларијских машина и опреме, уградња и
поправка противпожарних аларма, уградња и
поправка противпровалних аларма, поправка
тапацирунга, одржавање и поправка трезора,
изнајмљивање грађевинске опреме, бродоградња,
обнављање одеће, постављање и поправљање опреме
за грејање, поправка обуће, чишћење димњака,
одржавање и поправка сефова, постављање и
поправка апарата за климатизацију, конструисање,
грађевински надзор, поправка одеће, одржавање,
чишћење и поправка коже, постављање кухињске
опреме, рушење грађевина, заштита од корозије,
дезинфиковање, бојење и поправка натписа,
конструисање и поправљање складишта, заштита
грађевина
од
влаге,
изоловање
објекта,
изнајмљивање машина за ископавање (багера), прање
прозора, поправка и одржавање филмских
пројектора, инсталирање и одржавање пећи,
одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање
возила, чишћење одеће, поправка часовника и
сатова, изградња фабрика, постављање и поправка
опреме за наводњавање, изолација грађевина, прање,
инсталирање, одржавање и поправка машина,
зидарство, рестаурација намештаја, изградња
пристанишних насипа, пеглање одеће, изградња и
одржавање цевовода, постављање тапета на зидове,
облагање тапетама, поправка кишобрана, оправка
сунцобрана, тапацирање, молерске услуге, спољне и
унутрашње, глачање плавим каменом, малтерисање,
водоинсталатерске
услуге,
полирање
возила;
поправка пумпи, изградња лука, пристаништа,
крпљење одеће, истребљење пацова (дератизација),
обнављање гума, инсталирање и поправљање
расхладне опреме, пеглање веша, крпљење котлова,
89

Ж
закивање, заштита возила од корозије, услуге
сервисних станица за возила (бензинских пумпи),
инсталирање и поправка телефона; одржавање
возила; лакирање; чишћење возила; поправка возила;
изнајмљивање машина за чишћење; уништавање
(истребљење) штеточина, осим у пољопривреди;
монтирање скела, зидарске услуге, чишћење пелена,
хемијско чишћење, информације у вези са
изградњом, информације о поправкама, оштрење
ножева; вађење руде, услуге вађења камена,
каменолома, асфалтирање путева, пескирање
(брушење), подводне поправке, чишћење зграда
(спољашних површина), вулканизација гума,
поправка, бушење бунара; бунара; изградња
сајамских штандова и продавница, инсталација,
одржавање и оправка рачунарске опреме, отклањање
сметњи на електричним апаратима, рестаурација
машина, мотора који су истрошени или делимично
уништени, изнајмљивање дизалица (грађевинске
опреме), изнајмљивање машина за чишћење путева,
услуге поправки кровова, услуге прављења
вештачког снега, чишћење улица, поправка
сигурносних брава, рестаурација уметничких дела,
рестаурација (поправка) музичких инструмента,
уградња прозора и врата, одржавање базена за
пливање, поновно пуњење тонера за штампаче,
консултације о грађењу, столарске услуге, бушење
нафтних или гасних бушотина, изнајмљивање
одводних пумпи, изнајмљивање машина за прање
веша, поправка електричних водова, пуњење
батерија за возила, балансирање гума, звучно
усаглашавање, штимовање музичких инструмената,
полагање каблова.
Кл. 38: телекомуникације.
(111) 75955
(210) Ж- 2018-1053

(181) 05.07.2028.
(220) 05.07.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) Pascal Fernand Auguste Raynaud, Box 252-2
Old Brompton road, London SW7 3DQ, UK
(740) Богдан Иванишевић, БДК Адвокати АОД,
Булевар краља Алкесандра 28, 11000 Београд
(540)

(531) 03.05.03; 03.05.24; 03.07.06; 03.07.24; 27.05.01; 29.01.15
(591) златна, розе, бела, црна, жута, наранџаста,
црвена, браон, беж, светло браон, зелена, плава.
(511) Кл. 16: књиге; штампане публикације.
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Кл. 41: услуге стављања на располагање филмова,
који се не могу преузимати, путем видео записа на
захтев; издавање књига; писање песама; он-лајн
издавање електронских књига и часописа; услуге
омогућавања коришћења електронских публикација,
које се не могу преузимати; омогућавање коришћења
он-лајн музике, која се не може преузимати;
омогућавање коришћења он-лајн видео записа, који
се не могу преузимати; услуге стављања на
располагање телевизијских програма, који се не могу
преузимати, путем видео записа на захтев;
продукција радио и телевизијских програма;
издавање текстова, осим рекламних текстова;
производња филмова, који нису рекламни филмови.
(111) 75956
(210) Ж- 2018-1052

(181) 05.07.2028.
(220) 05.07.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) Pascal Fernand Auguste Raynaud, Box 252-2
Old Brompton road, London SW7 3DQ, UK
(740) Богдан Иванишевић, БДК Адвокати АОД,
Булевар краља Алкесандра 28, 11000 Београд
(540)

(531) 02.01.07; 27.05.01; 29.01.15
(591) жута, плава, светло плава, црвена, црна, бела,
наранџаста, светло браон и беж
(511) Кл. 16:
књиге; штампане публикације.
Кл. 41: услуге стављања на располагање филмова,
који се не могу преузимати, путем видео записа на
захтев; издавање књига; писање песама; он-лајн
издавање електронских књига и часописа; услуге
омогућавања коришћења електронских публикација,
које се не могу преузимати; омогућавање коришћења
он-лајн музике, која се не може преузимати;
омогућавање коришћења он-лајн видео записа, који
се не могу преузимати; услуге стављања на
располагање телевизијских програма, који се не могу
преузимати, путем видео записа на захтев;
продукција радио и телевизијских програма;
издавање текстова, осим рекламних текстова;
производња филмова, који нису рекламни филмови.
(111) 75957
(210) Ж- 2016-676

(181) 15.04.2026.
(220) 15.04.2016.
(151) 19.11.2018.
(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft,
Galernaya ul., 5, lit. A, 190000 St-Petersburg, RU
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(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,
Београд
(540)

(531) 21.01.25; 24.17.10; 24.17.13; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.04
(591) бела, плава, црвена.
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање
прашине; горива (укључујући моторна течна горива)
и материје за осветљавање; свеће и фитиљи за
осветљавање.
Кл. 16: челична слова (клишеи), челична пера,
носачи лепљивих класа (канцеларијски прибор),
печати са адресом, машине за адресовање, папир,
постери, огласни панои од папира и картона, уређаји
за мерење поштанских услуга за канцеларијску
употребу, машине за франкирање за канцеларијску
употребу, спајалице, спајалице (канцеларијски
прибор), клипсе за оловке, хефталице (канцеларијски
реквизит), албуми, бележнице, нотеси, слике,
штампани материјал (висока штампа), траке за
цигаре, за увијање цигарета, машине за оштрење
оловка, електронске или неелектронске, подупирачи
за књиге, подупирач за руке за сликаре, водене боје
(сликарске), акварел боје, водене боје, сликарске,
архитeктонски
модели,
фасцикле
за
списе
(канцеларијски прибор), таблице за писање, писаљке
за таблице, сребрни папир, моделарска глина,
аритметичке таблице, рачунске таблице, гравуре,
литографска уметничка дела, слике, урамљене или
неурамљене,
оловке,
новине,
периодичне
публикације, атласи, спајалице за папир, гумиране
траке (канцеларијски материјал), подметачи за
пивске флаше, улазнице, биoлошки узорци за
употребу у микроскопији (наставни материјал),
клишеи, блокови за цртање, блокови (канцеларијски
материјал), калеми за траке са мастилом, манжетне
за држање прибора за писање, памфлети, мустре
(шеме за вез), шпенaдле као канцеларијски
материјал, чиоде као канцеларијски материјал,
овлаживачи врхова прстију (канцеларијски прибор),
четкице за сликаре, упијајућа хартија, жигови
(печати), штамбиљи, јастучићи за мастило, восак за
печаћење, канцеларијске машине за печаћење,
машине за печаћење за канцеларијску употребу,
свеске, посуде за сортирање и бојење новца, обрасци
за прецртавање, паус папир, фолије за прецртавање,
напрсци (канцеларијски реквизит), штампарска
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слова, карбон папир, папир за машине за снимање,
бележице, лењири, угаоници, карте, матерјал за
обуку
(изузев
апарата),
индексне
карте
(канцеларијске), листови папира (канцеларијски),
картон, картонске кутије за шешире, перфориране
картице за разбоје, тубе од картона, каталози,
метални врх за индексне карте, књиге са песмама
или нотама, бројанце, спојени рамови (штампарски),
кошуљице за списе, омоти за папир, ногаре за
сликаре
(штафелаји),
бројеви
(штампарски),
индијско мастило, хромијуми, хромолитографи,
восак за калупе, који није за зубарску употребу,
фасцикле (канцеларијски материјал), бушилице за
папир (зумба), тоалет папир, хигијенски папир,
књиге, шестари за цртање, штампарски бројеви и
слова, слова штампарска, композери за слагање,
посуде за писма, конусне папирне кесе, корективна
течност (канцеларијски реквизит), корективно
мастило (хелиографско), графитне мине за оловке,
хистолошки делови за наставу, француски лењири
кривуљари, омоти (канцеларијски материјал), корице
(канцеларијски материјал), креда за писање,
литографска креда, кројачка креда, држачи за креду,
држачи оловака, оловке са графитном мином
(техничке оловке), папирне кутије за крем, папирне
копче, ваљци за писаће машине, цртежи који се
копирају
на
подлогу,
преносиве
слике
(декалкоманије), графички отисци, чешљеви за
урезивање код сликарских дела, табле за цртање,
материјали за цртање, инструменти за цртање,
дијаграми, коверте, умноживачи, инструменти за
гравирање, папир за увијање, папир за паковање,
пера, писаће машине (електричне и неелектричне),
кутије за оловке, пера од злата, производи за
брисање, материјали за писање, грбови (папирни
печати), штитници за брисање, гумице за брисање,
електрокардиографски
папир,
пробадачи
(канцеларијски материјал), мастило, мастиљаве
траке, мастиљарнице, машине за лепљење коверата,
за канцеларије, фотографије (штампане), брисачи за
налив пера, печати, књиговезачка платна, комплети
за цртање, књиговодствене књиге, индекс регистри,
фигурине (статуете) направљене од смесе са
папиром, филтер папир, папирни материјали за
филтрирање, формулари (штампани), канцеларијски
намештај (изузев намештаја), оловке од дрвеног
угља, м шамблони (од папира), сталци за посуде за
штампарска слова, клишеи за галванопластику,
географске мапе, глобуси, посуде за водене боје за
уметнике, графичке репродукције, цртежи, скице,
ножеви за стругање (брисање) за канцеларије, плоче
за гравуру, хектографи, штампани роковници,
овлаживачи за лепљење коверти (канцеларијски
реквизит), штампане публикације, приручници,
папир за писање, притискачи за папир, игле за
копирање за цртачке сврхе, оловке за цртање,
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столњаци од папира, литографије, литографски
камен, књижице, светлећи папир, каширани папир,
пелир папир за копије (канцеларијски материјал),
креде за маркирање, пластика за моделирање, паста
за моделирање, марамице од папира, индиго папир за
умножавање, прекривачи столова од папира,
школске табле, спајалице, апарати за обележавање
бројевима,
олеографи,
траке
за
везивање
(књиговезачке), плочице за печаћење, палете за
сликаре, пантографи (справе за прецртавање),
канцеларијски материјал, пергамент, пастелне бојице
(креде у боји), шнитови за шивење одеће, кутије за
матрице, ваљци за кућно фарбање, сликарско платно,
кутије са бојама (производи који се користе у
школама), пластичне фолије за омотање, апарати за
развијање фотографије, постоља за фотографије,
фото-гравуре, планови, пројекти, нацрти, фасцикле
(канцеларијски матерјал), наливпера, плоче за
матрице, шаблони, матрице за умножавање,
портрети, папирни омотачи за саксије, омоти за
саксије од папира, апарати и машине за умножавање
докумената, папирне траке и картице за бележење
компјутерских програма, проспект, папир за
радиограме, лењири за цртање, штампарске реглете,
књиговезачки материјал, књиговезачки артикли,
књиговезачке корице, књиговезачки конопци,
улошци са мастилом за машине за репродуковање
докумената, налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски прибор), магазини (периодични),
папирне траке, траке за писаће машине, врећице
(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање,
јастучићи за печате, школска опрема (свеске и
прибор за писање), маркери за књиге, честитке,
разгледнице, стеатит (креда за кројаче), куглице за
хемијске оловке, подметачи за сто од папира,
подлоге за писање, слова на писаћим машинама, на
тастатури, држачи печата, кутије за печате,
поштанксе марке, постоља за печате, фолије,
слајдови (канцеларијски материјал), апарати за
вињете, глутен (лепак) за папир или употребу у
домаћинству, лепак за папир или употребу у
домаћинству, лепљиве траке за папир и употребу у
домаћинству, лепљиве врпце за папир и употребу у
домаћинству, адресне матрице за машине за
адресирање, алманаси, календари, скробне пасте
(лепила) за папир или употребу у домаћинству,
сликарске четкице, самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћинству, гумице (еластичне траке) за
канцеларије, портикле од папира, табле од дрвене
пулпе (канцеларијске), папир од пулпе, дрвене масе,
кутије од картона или хартије, постоља за пера и
оловке, омотачи за флаше од картона или папира,
подметачи за чаше од папира, најавне картице (од
папира), пластична, мехураста амбалажа за паковање
или умотавање, заставе (од папира), апарати за
уништавање (резање) папира (за канцеларијску
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употребу), табаци од рецикловане целулозе за
умотавање, касете, ормани, за канцеларије, лепак за
канцеларијску или кућну употребу, лепкови за
канцеларијску или употребу у домаћинству, ножеви
за папир (канцеларијски прибор), резачи папира
(канцеларијски реквизити), ножеви за папир
(канцеларијски реквизити), вреће за ђубре (од папира
или пластике), зарезачи за оловке, електронски
неелектронски, папирне марамице за уклањање
шминке, стоне салвете од папира, подметачи од
папира, угаоници за цртање, Т-лењири за цртање,
држачи за оловке, аташе мапе, постоља за мастило,
несесери са прибором за писање, кројеви и обрасци
за копирање, амбалажа за флаше од картона и
папира, плакати од папира или картона, убруси од
папира, убруси за лице од папира, налепнице које
нису од текстила, игле за урезивање за линорез и
дуборез, вискозни папир за умотавање, украсни
папир, средства за лепљење за папире или употреба у
домаћинству, гумиране траке за лепљење папира,
рибље туткало за употребу у канцеларијама или
домаћинству, вреће за микроталасно кување,
папирни филтери за кафу, пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета, траке за
мастило за комјутерске штампаче, натписи од папира
или картона, налепнице (канцеларијски прибор),
књиговезачки апарати и машине (канцеларијска
опрема), стрипови, папир за копирање, омоти за
чековне књижице (чековне књижице), пера за туш,
бочице за мастило, музичке честитке, разгледнице,
билтени, материјал за паковање направњен од
скроба, воштани папир, корице са пасоша, четкице за
писање, инструменти за писање, папирне облоге за
фиоке, ормане, парфимисне или не, неелектронски
импринтери за кредитне картице, пластификатори
докумената за канцеларијску употребу, хуан папир за
кинеско сликање или калиграфију, брисачи за табле
за писање, плочице са хватаљком за листове папира,
неелектронски показивачи графикона, папирне
посуде, клаупи за глину за моделирање (уметнички
матиријал), спајалице за новац, колекционарске
сличице, за размену, које нису за играње, упијајуће
фолије од папира или пластике за паковање хране,
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране, коректорске траке (канцеларијски
прибор), посудице за боје, маркери (писаћи прибор),
летци, флајери, држачи списа, докумената,
канцеларијски прибор, држачи страница књига,
глина од полимера за моделирање, поштански
жигови, папирни и картонски матерјали за паковње
(пуњење), за одлагање, папирно или картонско
одлагање за пакете, новчанице, креда у спреју,
ваучери, папир од пиринча.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
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Кл.
37:
одржавање
намештаја,
оправка
фотографских апарата, постављање и поправка
електричних уређаја, постављање и поправка
дизалица, лифтова, асфалтирање, одржавање и
поправка моторних возила, прање аутомобила, прање
моторних возила, одржавање и поправка авиона
чишћење унутрашњости зграда, прање рубља,
чишћење и поправка котлова, одржавање и поправка
горионика (пламеника), изнајмљивање булдожера,
постављање,
одржавање
и
оправљање
канцеларијских машина и опреме, уградња и
поправка противпожарних аларма, уградња и
поправка противпровалних аларма, поправка
тапацирунга, одржавање и поправка трезора,
изнајмљивање грађевинске опреме, бродоградња,
обнављање одеће, постављање и поправљање опреме
за грејање, поправка обуће, чишћење димњака,
одржавање и поправка сефова, постављање и
поправка апарата за климатизацију, конструисање,
грађевински надзор, поправка одеће, одржавање,
чишћење и поправка коже, постављање кухињске
опреме, рушење грађевина, заштита од корозије,
дезинфиковање, бојење и поправка натписа,
конструисање и поправљање складишта, заштита
грађевина
од
влаге,
изоловање
објекта,
изнајмљивање машина за ископавање (багера), прање
прозора, поправка и одржавање филмских
пројектора, инсталирање и одржавање пећи,
одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање
возила, чишћење одеће, поправка часовника и
сатова, изградња фабрика, постављање и поправка
опреме за наводњавање, изолација грађевина, прање,
инсталирање, одржавање и поправка машина,
зидарство, рестаурација намештаја, изградња
пристанишних насипа, пеглање одеће, изградња и
одржавање цевовода, постављање тапета на зидове,
облагање тапетама, поправка кишобрана, оправка
сунцобрана, тапацирање, молерске услуге, спољне и
унутрашње, глачање плавим каменом, малтерисање,
водоинсталатерске
услуге,
полирање
возила;
поправка пумпи, изградња лука, пристаништа,
крпљење одеће, истребљење пацова (дератизација),
обнављање гума, инсталирање и поправљање
расхладне опреме, пеглање веша, крпљење котлова,
закивање, заштита возила од корозије, услуге
сервисних станица за возила (бензинских пумпи),
инсталирање и поправка телефона; одржавање
возила; лакирање; чишћење возила; поправка возила;
изнајмљивање машина за чишћење; уништавање
(истребљење) штеточина, осим у пољопривреди;
монтирање скела, зидарске услуге, чишћење пелена,
хемијско чишћење, информације у вези са
изградњом, информације о поправкама, оштрење
ножева; вађење руде, услуге вађења камена,
каменолома, асфалтирање путева, пескирање
(брушење), подводне поправке, чишћење зграда
ЗИС / RS / IPO

Ж
(спољашних површина), вулканизација гума,
поправка, бушење бунара; бунара; изградња
сајамских штандова и продавница, инсталација,
одржавање и оправка рачунарске опреме, отклањање
сметњи на електричним апаратима, рестаурација
машина, мотора који су истрошени или делимично
уништени, изнајмљивање дизалица (грађевинске
опреме), изнајмљивање машина за чишћење путева,
услуге поправки кровова, услуге прављења
вештачког снега, чишћење улица, поправка
сигурносних брава, рестаурација уметничких дела,
рестаурација (поправка) музичких инструмента,
уградња прозора и врата, одржавање базена за
пливање, поновно пуњење тонера за штампаче,
консултације о грађењу, столарске услуге, бушење
нафтних или гасних бушотина, изнајмљивање
одводних пумпи, изнајмљивање машина за прање
веша, поправка електричних водова, пуњење
батерија за возила, балансирање гума, звучно
усаглашавање, штимовање музичких инструмената,
полагање каблова.
Кл. 38: телекомуникације.
(111) 75958
(210) Ж- 2018-1045

(181) 03.07.2028.
(220) 03.07.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) Pionir doo Beograd, Пожешка 65б, 11030
Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02
(591) златна.
(511) Кл. 35: пословно управљање, вођење послова,
пословне
процене,
пословно
управљање
представама, аукција (лицитација), вођење књига
(књиговодство), пословно управљање хотелима,
презентација робе, ширење рекламних порука,
реклама и пропаганда, организовање изложби у
привредне и рекламне сврхе, продајне изложбе (за
друге), организовање сајмова у пословне и рекламне
сврхе.
Кл. 39:
организовање излета и путовања,
посредовање у транспорту, посредовање у превозу
робе, изнајмљивање аутомобила, праћење путника,
информације
о
транспорту,
резервације
у
транспорту, превоз путника, туристичка разгледања,
туристичке агенције.
Кл. 41: услуге које пружају све врсте едукације
лица,
организовање
и
вођење
семинара,
конференција и конгреса.
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Кл. 43: привремени смештај, услуге резервисања
туристичких смештаја (и преко туристичких агенција
или посредника), услуге обезбеђења пића и хране,
услуге обезбеђивања исхране и смештаја у хотелима,
пансионима или другим установама које обезбеђују
привремени смештај.
Кл. 44: хигијенска заштита и нега лепоте за људе.
(111) 75959
(210) Ж- 2016-677

(181) 15.04.2026.
(220) 15.04.2016.
(151) 19.11.2018.
(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft,
Galernaya ul., 5, lit. A, 190000 St-Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,
Београд
(540)

(531) 21.01.25; 24.17.10; 24.17.13; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.04
(591) бела, плава, црвена.
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање
прашине; горива (укључујући моторна течна горива)
и материје за осветљавање; свеће и фитиљи за
осветљавање.
Кл. 16: челична слова (клишеи), челична пера,
носачи лепљивих класа (канцеларијски прибор),
печати са адресом, машине за адресовање, папир,
постери, огласни панои од папира и картона, уређаји
за мерење поштанских услуга за канцеларијску
употребу, машине за франкирање за канцеларијску
употребу, спајалице, спајалице (канцеларијски
прибор), клипсе за оловке, хефталице (канцеларијски
реквизит), албуми, бележнице, нотеси, слике,
штампани материјал (висока штампа), траке за
цигаре, за увијање цигарета, машине за оштрење
оловка, електронске или неелектронске, подупирачи
за књиге, подупирач за руке за сликаре, водене боје
(сликарске), акварел боје, водене боје, сликарске,
архитeктонски
модели,
фасцикле
за
списе
(канцеларијски прибор), таблице за писање, писаљке
за таблице, сребрни папир, моделарска глина,
аритметичке таблице, рачунске таблице, гравуре,
литографска уметничка дела, слике, урамљене или
неурамљене,
оловке,
новине,
периодичне
публикације, атласи, спајалице за папир, гумиране
траке (канцеларијски материјал), подметачи за
пивске флаше, улазнице, биoлошки узорци за
употребу у микроскопији (наставни материјал),
клишеи, блокови за цртање, блокови (канцеларијски
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материјал), калеми за траке са мастилом, манжетне
за држање прибора за писање, памфлети, мустре
(шеме за вез), шпенaдле као канцеларијски
материјал, чиоде као канцеларијски материјал,
овлаживачи врхова прстију (канцеларијски прибор),
четкице за сликаре, упијајућа хартија, жигови
(печати), штамбиљи, јастучићи за мастило, восак за
печаћење, канцеларијске машине за печаћење,
машине за печаћење за канцеларијску употребу,
свеске, посуде за сортирање и бојење новца, обрасци
за прецртавање, паус папир, фолије за прецртавање,
напрсци (канцеларијски реквизит), штампарска
слова, карбон папир, папир за машине за снимање,
бележице, лењири, угаоници, карте, матерјал за
обуку
(изузев
апарата),
индексне
карте
(канцеларијске), листови папира (канцеларијски),
картон, картонске кутије за шешире, перфориране
картице за разбоје, тубе од картона, каталози,
метални врх за индексне карте, књиге са песмама
или нотама, бројанце, спојени рамови (штампарски),
кошуљице за списе, омоти за папир, ногаре за
сликаре
(штафелаји),
бројеви
(штампарски),
индијско мастило, хромијуми, хромолитографи,
восак за калупе, који није за зубарску употребу,
фасцикле (канцеларијски материјал), бушилице за
папир (зумба), тоалет папир, хигијенски папир,
књиге, шестари за цртање, штампарски бројеви и
слова, слова штампарска, композери за слагање,
посуде за писма, конусне папирне кесе, корективна
течност (канцеларијски реквизит), корективно
мастило (хелиографско), графитне мине за оловке,
хистолошки делови за наставу, француски лењири
кривуљари, омоти (канцеларијски материјал), корице
(канцеларијски материјал), креда за писање,
литографска креда, кројачка креда, држачи за креду,
држачи оловака, оловке са графитном мином
(техничке оловке), папирне кутије за крем, папирне
копче, ваљци за писаће машине, цртежи који се
копирају
на
подлогу,
преносиве
слике
(декалкоманије), графички отисци, чешљеви за
урезивање код сликарских дела, табле за цртање,
материјали за цртање, инструменти за цртање,
дијаграми, коверте, умноживачи, инструменти за
гравирање, папир за увијање, папир за паковање,
пера, писаће машине (електричне и неелектричне),
кутије за оловке, пера од злата, производи за
брисање, материјали за писање, грбови (папирни
печати), штитници за брисање, гумице за брисање,
електрокардиографски
папир,
пробадачи
(канцеларијски материјал), мастило, мастиљаве
траке, мастиљарнице, машине за лепљење коверата,
за канцеларије, фотографије (штампане), брисачи за
налив пера, печати, књиговезачка платна, комплети
за цртање, књиговодствене књиге, индекс регистри,
фигурине (статуете) направљене од смесе са
папиром, филтер папир, папирни материјали за
ЗИС / RS / IPO
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филтрирање, формулари (штампани), канцеларијски
намештај (изузев намештаја), оловке од дрвеног
угља, м шамблони (од папира), сталци за посуде за
штампарска слова, клишеи за галванопластику,
географске мапе, глобуси, посуде за водене боје за
уметнике, графичке репродукције, цртежи, скице,
ножеви за стругање (брисање) за канцеларије, плоче
за гравуру, хектографи, штампани роковници,
овлаживачи за лепљење коверти (канцеларијски
реквизит), штампане публикације, приручници,
папир за писање, притискачи за папир, игле за
копирање за цртачке сврхе, оловке за цртање,
столњаци од папира, литографије, литографски
камен, књижице, светлећи папир, каширани папир,
пелир папир за копије (канцеларијски материјал),
креде за маркирање, пластика за моделирање, паста
за моделирање, марамице од папира, индиго папир за
умножавање, прекривачи столова од папира,
школске табле, спајалице, апарати за обележавање
бројевима,
олеографи,
траке
за
везивање
(књиговезачке), плочице за печаћење, палете за
сликаре, пантографи (справе за прецртавање),
канцеларијски материјал, пергамент, пастелне бојице
(креде у боји), шнитови за шивење одеће, кутије за
матрице, ваљци за кућно фарбање, сликарско платно,
кутије са бојама (производи који се користе у
школама), пластичне фолије за омотање, апарати за
развијање фотографије, постоља за фотографије,
фото-гравуре, планови, пројекти, нацрти, фасцикле
(канцеларијски матерјал), наливпера, плоче за
матрице, шаблони, матрице за умножавање,
портрети, папирни омотачи за саксије, омоти за
саксије од папира, апарати и машине за умножавање
докумената, папирне траке и картице за бележење
компјутерских програма, проспект, папир за
радиограме, лењири за цртање, штампарске реглете,
књиговезачки материјал, књиговезачки артикли,
књиговезачке корице, књиговезачки конопци,
улошци са мастилом за машине за репродуковање
докумената, налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски прибор), магазини (периодични),
папирне траке, траке за писаће машине, врећице
(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање,
јастучићи за печате, школска опрема (свеске и
прибор за писање), маркери за књиге, честитке,
разгледнице, стеатит (креда за кројаче), куглице за
хемијске оловке, подметачи за сто од папира,
подлоге за писање, слова на писаћим машинама, на
тастатури, држачи печата, кутије за печате,
поштанксе марке, постоља за печате, фолије,
слајдови (канцеларијски материјал), апарати за
вињете, глутен (лепак) за папир или употребу у
домаћинству, лепак за папир или употребу у
домаћинству, лепљиве траке за папир и употребу у
домаћинству, лепљиве врпце за папир и употребу у
домаћинству, адресне матрице за машине за
ЗИС / RS / IPO
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адресирање, алманаси, календари, скробне пасте
(лепила) за папир или употребу у домаћинству,
сликарске четкице, самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћинству, гумице (еластичне траке) за
канцеларије, портикле од папира, табле од дрвене
пулпе (канцеларијске), папир од пулпе, дрвене масе,
кутије од картона или хартије, постоља за пера и
оловке, омотачи за флаше од картона или папира,
подметачи за чаше од папира, најавне картице (од
папира), пластична, мехураста амбалажа за паковање
или умотавање, заставе (од папира), апарати за
уништавање (резање) папира (за канцеларијску
употребу), табаци од рецикловане целулозе за
умотавање, касете, ормани, за канцеларије, лепак за
канцеларијску или кућну употребу, лепкови за
канцеларијску или употребу у домаћинству, ножеви
за папир (канцеларијски прибор), резачи папира
(канцеларијски реквизити), ножеви за папир
(канцеларијски реквизити), вреће за ђубре (од папира
или пластике), зарезачи за оловке, електронски
неелектронски, папирне марамице за уклањање
шминке, стоне салвете од папира, подметачи од
папира, угаоници за цртање, Т-лењири за цртање,
држачи за оловке, аташе мапе, постоља за мастило,
несесери са прибором за писање, кројеви и обрасци
за копирање, амбалажа за флаше од картона и
папира, плакати од папира или картона, убруси од
папира, убруси за лице од папира, налепнице које
нису од текстила, игле за урезивање за линорез и
дуборез, вискозни папир за умотавање, украсни
папир, средства за лепљење за папире или употреба у
домаћинству, гумиране траке за лепљење папира,
рибље туткало за употребу у канцеларијама или
домаћинству, вреће за микроталасно кување,
папирни филтери за кафу, пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета, траке за
мастило за комјутерске штампаче, натписи од папира
или картона, налепнице (канцеларијски прибор),
књиговезачки апарати и машине (канцеларијска
опрема), стрипови, папир за копирање, омоти за
чековне књижице (чековне књижице), пера за туш,
бочице за мастило, музичке честитке, разгледнице,
билтени, материјал за паковање направњен од
скроба, воштани папир, корице са пасоша, четкице за
писање, инструменти за писање, папирне облоге за
фиоке, ормане, парфимисне или не, неелектронски
импринтери за кредитне картице, пластификатори
докумената за канцеларијску употребу, хуан папир за
кинеско сликање или калиграфију, брисачи за табле
за писање, плочице са хватаљком за листове папира,
неелектронски показивачи графикона, папирне
посуде, клаупи за глину за моделирање (уметнички
матиријал), спајалице за новац, колекционарске
сличице, за размену, које нису за играње, упијајуће
фолије од папира или пластике за паковање хране,
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
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Ж
за паковање хране, коректорске траке (канцеларијски
прибор), посудице за боје, маркери (писаћи прибор),
летци, флајери, држачи списа, докумената,
канцеларијски прибор, држачи страница књига,
глина од полимера за моделирање, поштански
жигови, папирни и картонски матерјали за паковње
(пуњење), за одлагање, папирно или картонско
одлагање за пакете, новчанице, креда у спреју,
ваучери, папир од пиринча.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл.
37:
одржавање
намештаја,
оправка
фотографских апарата, постављање и поправка
електричних уређаја, постављање и поправка
дизалица, лифтова, асфалтирање, одржавање и
поправка моторних возила, прање аутомобила, прање
моторних возила, одржавање и поправка авиона
чишћење унутрашњости зграда, прање рубља,
чишћење и поправка котлова, одржавање и поправка
горионика (пламеника), изнајмљивање булдожера,
постављање,
одржавање
и
оправљање
канцеларијских машина и опреме, уградња и
поправка противпожарних аларма, уградња и
поправка противпровалних аларма, поправка
тапацирунга, одржавање и поправка трезора,
изнајмљивање грађевинске опреме, бродоградња,
обнављање одеће, постављање и поправљање опреме
за грејање, поправка обуће, чишћење димњака,
одржавање и поправка сефова, постављање и
поправка апарата за климатизацију, конструисање,
грађевински надзор, поправка одеће, одржавање,
чишћење и поправка коже, постављање кухињске
опреме, рушење грађевина, заштита од корозије,
дезинфиковање, бојење и поправка натписа,
конструисање и поправљање складишта, заштита
грађевина
од
влаге,
изоловање
објекта,
изнајмљивање машина за ископавање (багера), прање
прозора, поправка и одржавање филмских
пројектора, инсталирање и одржавање пећи,
одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање
возила, чишћење одеће, поправка часовника и
сатова, изградња фабрика, постављање и поправка
опреме за наводњавање, изолација грађевина, прање,
инсталирање, одржавање и поправка машина,
зидарство, рестаурација намештаја, изградња
пристанишних насипа, пеглање одеће, изградња и
одржавање цевовода, постављање тапета на зидове,
облагање тапетама, поправка кишобрана, оправка
сунцобрана, тапацирање, молерске услуге, спољне и
унутрашње, глачање плавим каменом, малтерисање,
водоинсталатерске
услуге,
полирање
возила;
поправка пумпи, изградња лука, пристаништа,
крпљење одеће, истребљење пацова (дератизација),
обнављање гума, инсталирање и поправљање
расхладне опреме, пеглање веша, крпљење котлова,
закивање, заштита возила од корозије, услуге
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сервисних станица за возила (бензинских пумпи),
инсталирање и поправка телефона; одржавање
возила; лакирање; чишћење возила; поправка возила;
изнајмљивање машина за чишћење; уништавање
(истребљење) штеточина, осим у пољопривреди;
монтирање скела, зидарске услуге, чишћење пелена,
хемијско чишћење, информације у вези са изградњом,
информације о поправкама, оштрење ножева; вађење
руде, услуге вађења камена, каменолома, асфалтирање
путева, пескирање (брушење), подводне поправке,
чишћење зграда (спољашних површина), вулканизација
гума, поправка, бушење бунара; бунара; изградња
сајамских штандова и продавница, инсталација,
одржавање и оправка рачунарске опреме, отклањање
сметњи на електричним апаратима, рестаурација
машина, мотора који су истрошени или делимично
уништени, изнајмљивање дизалица (грађевинске
опреме), изнајмљивање машина за чишћење путева,
услуге поправки кровова, услуге прављења вештачког
снега, чишћење улица, поправка сигурносних брава,
рестаурација уметничких дела, рестаурација (поправка)
музичких инструмента, уградња прозора и врата,
одржавање базена за пливање, поновно пуњење тонера
за штампаче, консултације о грађењу, столарске услуге,
бушење нафтних или гасних бушотина, изнајмљивање
одводних пумпи, изнајмљивање машина за прање веша,
поправка електричних водова, пуњење батерија за
возила, балансирање гума, звучно усаглашавање,
штимовање музичких инструмената, полагање каблова.
Кл. 38: телекомуникације.
(111) 75960
(210) Ж- 2018-1044

(181) 03.07.2028.
(220) 03.07.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) Pionir doo Beograd, Пожешка 65б,
11030 Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02
(591) златна.
(511) Кл. 35: пословно управљање, вођење послова,
пословне
процене,
пословно
управљање
представама, аукција (лицитација), вођење књига
(књиговодство), пословно управљање хотелима,
презентација робе, ширење рекламних порука,
реклама и пропаганда, организовање изложби у
привредне и рекламне сврхе, продајне изложбе (за
друге), организовање сајмова у пословне и рекламне
сврхе.
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Кл. 39:
организовање излета и путовања,
посредовање у транспорту, посредовање у превозу
робе, изнајмљивање аутомобила, праћење путника,
информације
о
транспорту,
резервације
у
транспорту, превоз путника, туристичка разгледања,
туристичке агенције.
Кл. 41: услуге које пружају све врсте едукације
лица,
организовање
и
вођење
семинара,
конференција и конгреса.
Кл. 43: привремени смештај, услуге резервисања
туристичких смештаја (и преко туристичких агенција
или посредника), услуге обезбеђења пића и хране,
услуге обезбеђивања исхране и смештаја у хотелима,
пансионима или другим установама које обезбеђују
привремени смештај.
Кл. 44: хигијенска заштита и нега лепоте за људе.
(111) 75961
(210) Ж- 2018-791

(181) 22.05.2028.
(220) 22.05.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD, Кумодрашка
290, 11000 Београд, RS
(740) Драган Псодоров, Хаџи Мeлентијева 46,
Београд
(540)

Ж
полирање, препарати за уклањање мрља, сода за
прање, чишћење, детерџенти, који нису за употребу
у производним процесима и за медицинску употребу,
раствори за чишћење, производи за одмашћивање,
који нису за употребу у процесу производње,
препарати за уклањање каменца за употребу у
домаћинству, препарати за уклањање боје, препарати
за прање, течности за чишћење ветробранских
стакала, течности за чишћење стакала, препарати за
уклањање рђе, хемикалије за освежавање боја за
употребу
у
домаћинству
(прање
веша),
оплемењивачи рубља за употребу у перионицама,
препарати за отчепљивање одводних цеви, препарати
за хемијско чишћење, неклизајуће течности за
подове, крпе намочене детерџентом за чишћење,
средства за сушење судова у машинама за судове,
восак за подове, хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству, препарати за бељење
(уклањање боја) за употребу у домаћинству,
омекшивачи рубља, абразиви, абразивна паста, течна
абразивна средства за прање, чишћење и полирање,
прашкаста абразивна средства за прање, чишћење и
полирање, средства за чишћење и дезинфекцију WC
шоља, течни детерџент за прање судова, препарати
за прање и други препарати за употребу код прања
веша, средства за машинско прање посуђа, сјај за
машинско прање посуђа. за машинско прање посуђа.
Кл. 5:
детерџенти за медицинску употребу,
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, пургативи
(средства за чишћење), средства за чишћење, лаксативи,
дезинфекциона средства за хемијске тоалете,
дезинфекциона средства, антибактеријски сапуни,
антибактеријска средства за прање руку.
(111) 75962
(210) Ж- 2018-334

(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.02; 29.01.06
(591) златна, бела.
(511) Кл. 1: дестилована вода, закисељена вода за
пуњење акумулатора, препарати за омекшавање
воде, хемикалије за избељивање текстила, препарати
за влажење који се користе у избељивању,
индустријске хемикалије, препарати за одмашћивање
у производним процесима, детерџенти за употребу у
производним процесима, препарати за бељење
(уклањање боје) за индустријску употребу,
омекшивачи за индустријску употребу.
Кл. 3: шампони, штирак за сјај веша, штирак за веш,
штирак за прање веша, течни сапун, сапун, сапун за
избељивање текстила, плавило за веш, препарати за
бељење веша, препарати за чишћење, препарати за
полирање, средства за полирање намештаја и подова,
препарати за сјај (полири), восак за паркет, восак за
ЗИС / RS / IPO

(181) 05.03.2028.
(220) 05.03.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD, Кумодрашка
290, 11000 Београд, RS
(740) Драган Псодоров, Хаџи Мeлентијева 46, Београд
(540)

(531) 27.01.16; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.02; 29.01.04
(591) жута, плава.
(511) Кл. 1: дестилована вода, закисељена вода за
пуњење акумулатора, препарати за омекшавање
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Ж
воде, хемикалије за избељивање текстила, препарати
за влажење који се користе у избељивању,
индустријске хемикалије, препарати за одмашћивање
у производним процесима, детерџенти за употребу у
производним процесима, препарати за бељење
(уклањање боје) за индустријску употребу,
омекшивачи за индустријску употребу.
Кл. 3: шампони, штирак за сјај веша, штирак за веш,
штирак за прање веша, течни сапун, сапун, сапун за
избељивање текстила, плавило за веш, препарати за
бељење веша, препарати за чишћење, препарати за
полирање, средства за полирање намештаја и подова,
препарати за сјај (полири), восак за паркет, восак за
полирање, препарати за уклањање мрља, сода за
прање, чишћење, детерџенти, који нису за употребу
у производним процесима и за медицинску употребу,
раствори за чишћење, производи за одмашћивање,
који нису за употребу у процесу производње,
препарати за уклањање каменца за употребу у
домаћинству, препарати за уклањање боје, препарати
за прање, течности за чишћење ветробранских
стакала, течности за чишћење стакала, препарати за
уклањање рђе, хемикалије за освежавање боја за
употребу
у
домаћинству
(прање
веша),
оплемењивачи рубља за употребу у перионицама,
препарати за отчепљивање одводних цеви, препарати
за хемијско чишћење, неклизајуће течности за
подове, крпе намочене детерџентом за чишћење,
средства за сушење судова у машинама за судове,
восак за подове, хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству, препарати за бељење
(уклањање боја) за употребу у домаћинству,
омекшивачи рубља, абразиви, абразивна паста, течна
абразивна средства за прање, чишћење и полирање,
прашкаста абразивна средства за прање, чишћење и
полирање, средства за чишћење и дезинфекцију WC
шоља, течни детерџент за прање судова, препарати
за прање и други препарати за употребу код прања
веша, средства за машинско прање посуђа, сјај за
машинско прање посуђа. за машинско прање посуђа.
Кл. 5:
детерџенти за медицинску употребу,
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, пургативи
(средства за чишћење), средства за чишћење, лаксативи,
дезинфекциона средства за хемијске тоалете,
дезинфекциона средства, антибактеријски сапуни,
антибактеријска средства за прање руку.
(111) 75963
(210) Ж- 2018-1085

(181) 10.07.2028.
(220) 10.07.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) ŠMINKERICA D.O.O., Прве пруге 7, 11000
Београд-Земун, RS
(740) Владан Стојиљковић, Македонска 19/7,
11000 Београд
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(540)

(531) 27.05.01; 27.05.13
(511) Кл. 35: велепродаја и малопродаја препарата и
производа за негу лепоте, за шминкање лица и косе.
Кл. 41: пружање обуке, едукације о начину и
третману за негу лепоте, шминкању, фризирању.
Кл. 44: услуге фризерских салона; услуге салона
лепоте; шминкерске услуге.
(111) 75964
(210) Ж- 2018-1084

(181) 10.07.2028.
(220) 10.07.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) Društvo za marketinški, promotivni i
produkciski uslugi EEMM GROUP DOOEL Skopje,
Naum Naumovski Borce 50/3-11, Skopje, MK
(740) Драган Псодоров, адвокат, Интернационалних
бригада 38, Београд
(540)

(531) 22.01.10; 26.04.05; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, зелена.
(511) Кл. 41: агенција за резервисање забавних
догађаја; агенција за резервисање музичких догађаја;
планирање посебних догађаја за потребе друштвених
забава.
(111) 75965
(210) Ж- 2016-673

(181) 15.04.2026.
(220) 15.04.2016.
(151) 19.11.2018.
(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft,
Galernaya ul., 5, lit. A, 190000 St-Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,
Београд
(540)
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(531) 21.01.25; 24.17.10; 24.17.13; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.04
(591) бела, плава, црвена.
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање
прашине; горива (укључујући моторна течна горива)
и материје за осветљавање; свеће и фитиљи за
осветљавање.
Кл. 16: челична слова (клишеи), челична пера,
носачи лепљивих класа (канцеларијски прибор),
печати са адресом, машине за адресовање, папир,
постери, огласни панои од папира и картона, уређаји
за мерење поштанских услуга за канцеларијску
употребу, машине за франкирање за канцеларијску
употребу, спајалице, спајалице (канцеларијски
прибор), клипсе за оловке, хефталице (канцеларијски
реквизит), албуми, бележнице, нотеси, слике,
штампани материјал (висока штампа), траке за
цигаре, за увијање цигарета, машине за оштрење
оловка, електронске или неелектронске, подупирачи
за књиге, подупирач за руке за сликаре, водене боје
(сликарске), акварел боје, водене боје, сликарске,
архитeктонски
модели,
фасцикле
за
списе
(канцеларијски прибор), таблице за писање, писаљке
за таблице, сребрни папир, моделарска глина,
аритметичке таблице, рачунске таблице, гравуре,
литографска уметничка дела, слике, урамљене или
неурамљене,
оловке,
новине,
периодичне
публикације, атласи, спајалице за папир, гумиране
траке (канцеларијски материјал), подметачи за
пивске флаше, улазнице, биoлошки узорци за
употребу у микроскопији (наставни материјал),
клишеи, блокови за цртање, блокови (канцеларијски
материјал), калеми за траке са мастилом, манжетне
за држање прибора за писање, памфлети, мустре
(шеме за вез), шпенaдле као канцеларијски
материјал, чиоде као канцеларијски материјал,
овлаживачи врхова прстију (канцеларијски прибор),
четкице за сликаре, упијајућа хартија, жигови
(печати), штамбиљи, јастучићи за мастило, восак за
печаћење, канцеларијске машине за печаћење,
машине за печаћење за канцеларијску употребу,
свеске, посуде за сортирање и бојење новца, обрасци
за прецртавање, паус папир, фолије за прецртавање,
напрсци (канцеларијски реквизит), штампарска
слова, карбон папир, папир за машине за снимање,
бележице, лењири, угаоници, карте, матерјал за
обуку
(изузев
апарата),
индексне
карте
(канцеларијске), листови папира (канцеларијски),
картон, картонске кутије за шешире, перфориране
картице за разбоје, тубе од картона, каталози,
метални врх за индексне карте, књиге са песмама
или нотама, бројанце, спојени рамови (штампарски),
кошуљице за списе, омоти за папир, ногаре за
сликаре
(штафелаји),
бројеви
(штампарски),
индијско мастило, хромијуми, хромолитографи,
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восак за калупе, који није за зубарску употребу,
фасцикле (канцеларијски материјал), бушилице за
папир (зумба), тоалет папир, хигијенски папир,
књиге, шестари за цртање, штампарски бројеви и
слова, слова штампарска, композери за слагање,
посуде за писма, конусне папирне кесе, корективна
течност (канцеларијски реквизит), корективно
мастило (хелиографско), графитне мине за оловке,
хистолошки делови за наставу, француски лењири
кривуљари, омоти (канцеларијски материјал), корице
(канцеларијски материјал), креда за писање,
литографска креда, кројачка креда, држачи за креду,
држачи оловака, оловке са графитном мином
(техничке оловке), папирне кутије за крем, папирне
копче, ваљци за писаће машине, цртежи који се
копирају
на
подлогу,
преносиве
слике
(декалкоманије), графички отисци, чешљеви за
урезивање код сликарских дела, табле за цртање,
материјали за цртање, инструменти за цртање,
дијаграми, коверте, умноживачи, инструменти за
гравирање, папир за увијање, папир за паковање,
пера, писаће машине (електричне и неелектричне),
кутије за оловке, пера од злата, производи за
брисање, материјали за писање, грбови (папирни
печати), штитници за брисање, гумице за брисање,
електрокардиографски
папир,
пробадачи
(канцеларијски материјал), мастило, мастиљаве
траке, мастиљарнице, машине за лепљење коверата,
за канцеларије, фотографије (штампане), брисачи за
налив пера, печати, књиговезачка платна, комплети
за цртање, књиговодствене књиге, индекс регистри,
фигурине (статуете) направљене од смесе са
папиром, филтер папир, папирни материјали за
филтрирање, формулари (штампани), канцеларијски
намештај (изузев намештаја), оловке од дрвеног
угља, м шамблони (од папира), сталци за посуде за
штампарска слова, клишеи за галванопластику,
географске мапе, глобуси, посуде за водене боје за
уметнике, графичке репродукције, цртежи, скице,
ножеви за стругање (брисање) за канцеларије, плоче
за гравуру, хектографи, штампани роковници,
овлаживачи за лепљење коверти (канцеларијски
реквизит), штампане публикације, приручници,
папир за писање, притискачи за папир, игле за
копирање за цртачке сврхе, оловке за цртање,
столњаци од папира, литографије, литографски
камен, књижице, светлећи папир, каширани папир,
пелир папир за копије (канцеларијски материјал),
креде за маркирање, пластика за моделирање, паста
за моделирање, марамице од папира, индиго папир за
умножавање, прекривачи столова од папира,
школске табле, спајалице, апарати за обележавање
бројевима,
олеографи,
траке
за
везивање
(књиговезачке), плочице за печаћење, палете за
сликаре, пантографи (справе за прецртавање),
канцеларијски материјал, пергамент, пастелне бојице
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(креде у боји), шнитови за шивење одеће, кутије за
матрице, ваљци за кућно фарбање, сликарско платно,
кутије са бојама (производи који се користе у
школама), пластичне фолије за омотање, апарати за
развијање фотографије, постоља за фотографије,
фото-гравуре, планови, пројекти, нацрти, фасцикле
(канцеларијски матерјал), наливпера, плоче за
матрице, шаблони, матрице за умножавање,
портрети, папирни омотачи за саксије, омоти за
саксије од папира, апарати и машине за умножавање
докумената, папирне траке и картице за бележење
компјутерских програма, проспект, папир за
радиограме, лењири за цртање, штампарске реглете,
књиговезачки материјал, књиговезачки артикли,
књиговезачке корице, књиговезачки конопци,
улошци са мастилом за машине за репродуковање
докумената, налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски прибор), магазини (периодични),
папирне траке, траке за писаће машине, врећице
(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање,
јастучићи за печате, школска опрема (свеске и
прибор за писање), маркери за књиге, честитке,
разгледнице, стеатит (креда за кројаче), куглице за
хемијске оловке, подметачи за сто од папира,
подлоге за писање, слова на писаћим машинама, на
тастатури, држачи печата, кутије за печате,
поштанксе марке, постоља за печате, фолије,
слајдови (канцеларијски материјал), апарати за
вињете, глутен (лепак) за папир или употребу у
домаћинству, лепак за папир или употребу у
домаћинству, лепљиве траке за папир и употребу у
домаћинству, лепљиве врпце за папир и употребу у
домаћинству, адресне матрице за машине за
адресирање, алманаси, календари, скробне пасте
(лепила) за папир или употребу у домаћинству,
сликарске четкице, самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћинству, гумице (еластичне траке) за
канцеларије, портикле од папира, табле од дрвене
пулпе (канцеларијске), папир од пулпе, дрвене масе,
кутије од картона или хартије, постоља за пера и
оловке, омотачи за флаше од картона или папира,
подметачи за чаше од папира, најавне картице (од
папира), пластична, мехураста амбалажа за паковање
или умотавање, заставе (од папира), апарати за
уништавање (резање) папира (за канцеларијску
употребу), табаци од рецикловане целулозе за
умотавање, касете, ормани, за канцеларије, лепак за
канцеларијску или кућну употребу, лепкови за
канцеларијску или употребу у домаћинству, ножеви
за папир (канцеларијски прибор), резачи папира
(канцеларијски реквизити), ножеви за папир
(канцеларијски реквизити), вреће за ђубре (од папира
или пластике), зарезачи за оловке, електронски
неелектронски, папирне марамице за уклањање
шминке, стоне салвете од папира, подметачи од
папира, угаоници за цртање, Т-лењири за цртање,
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држачи за оловке, аташе мапе, постоља за мастило,
несесери са прибором за писање, кројеви и обрасци
за копирање, амбалажа за флаше од картона и
папира, плакати од папира или картона, убруси од
папира, убруси за лице од папира, налепнице које
нису од текстила, игле за урезивање за линорез и
дуборез, вискозни папир за умотавање, украсни
папир, средства за лепљење за папире или употреба у
домаћинству, гумиране траке за лепљење папира,
рибље туткало за употребу у канцеларијама или
домаћинству, вреће за микроталасно кување,
папирни филтери за кафу, пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета, траке за
мастило за комјутерске штампаче, натписи од папира
или картона, налепнице (канцеларијски прибор),
књиговезачки апарати и машине (канцеларијска
опрема), стрипови, папир за копирање, омоти за
чековне књижице (чековне књижице), пера за туш,
бочице за мастило, музичке честитке, разгледнице,
билтени, материјал за паковање направњен од
скроба, воштани папир, корице са пасоша, четкице за
писање, инструменти за писање, папирне облоге за
фиоке, ормане, парфимисне или не, неелектронски
импринтери за кредитне картице, пластификатори
докумената за канцеларијску употребу, хуан папир за
кинеско сликање или калиграфију, брисачи за табле
за писање, плочице са хватаљком за листове папира,
неелектронски показивачи графикона, папирне
посуде, клаупи за глину за моделирање (уметнички
матиријал), спајалице за новац, колекционарске
сличице, за размену, које нису за играње, упијајуће
фолије од папира или пластике за паковање хране,
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране, коректорске траке (канцеларијски
прибор), посудице за боје, маркери (писаћи прибор),
летци, флајери, држачи списа, докумената,
канцеларијски прибор, држачи страница књига,
глина од полимера за моделирање, поштански
жигови, папирни и картонски матерјали за паковње
(пуњење), за одлагање, папирно или картонско
одлагање за пакете, новчанице, креда у спреју,
ваучери, папир од пиринча.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл.
37:
одржавање
намештаја,
оправка
фотографских апарата, постављање и поправка
електричних уређаја, постављање и поправка
дизалица, лифтова, асфалтирање, одржавање и
поправка моторних возила, прање аутомобила, прање
моторних возила, одржавање и поправка авиона
чишћење унутрашњости зграда, прање рубља,
чишћење и поправка котлова, одржавање и поправка
горионика (пламеника), изнајмљивање булдожера,
постављање,
одржавање
и
оправљање
канцеларијских машина и опреме, уградња и
поправка противпожарних аларма, уградња и
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поправка противпровалних аларма, поправка
тапацирунга, одржавање и поправка трезора,
изнајмљивање грађевинске опреме, бродоградња,
обнављање одеће, постављање и поправљање опреме
за грејање, поправка обуће, чишћење димњака,
одржавање и поправка сефова, постављање и
поправка апарата за климатизацију, конструисање,
грађевински надзор, поправка одеће, одржавање,
чишћење и поправка коже, постављање кухињске
опреме, рушење грађевина, заштита од корозије,
дезинфиковање, бојење и поправка натписа,
конструисање и поправљање складишта, заштита
грађевина
од
влаге,
изоловање
објекта,
изнајмљивање машина за ископавање (багера), прање
прозора, поправка и одржавање филмских
пројектора, инсталирање и одржавање пећи,
одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање
возила, чишћење одеће, поправка часовника и
сатова, изградња фабрика, постављање и поправка
опреме за наводњавање, изолација грађевина, прање,
инсталирање, одржавање и поправка машина,
зидарство, рестаурација намештаја, изградња
пристанишних насипа, пеглање одеће, изградња и
одржавање цевовода, постављање тапета на зидове,
облагање тапетама, поправка кишобрана, оправка
сунцобрана, тапацирање, молерске услуге, спољне и
унутрашње, глачање плавим каменом, малтерисање,
водоинсталатерске
услуге,
полирање
возила;
поправка пумпи, изградња лука, пристаништа,
крпљење одеће, истребљење пацова (дератизација),
обнављање гума, инсталирање и поправљање
расхладне опреме, пеглање веша, крпљење котлова,
закивање, заштита возила од корозије, услуге
сервисних станица за возила (бензинских пумпи),
инсталирање и поправка телефона; одржавање
возила; лакирање; чишћење возила; поправка возила;
изнајмљивање машина за чишћење; уништавање
(истребљење) штеточина, осим у пољопривреди;
монтирање скела, зидарске услуге, чишћење пелена,
хемијско чишћење, информације у вези са
изградњом, информације о поправкама, оштрење
ножева; вађење руде, услуге вађења камена,
каменолома, асфалтирање путева, пескирање
(брушење), подводне поправке, чишћење зграда
(спољашних површина), вулканизација гума,
поправка, бушење бунара; бунара; изградња
сајамских штандова и продавница, инсталација,
одржавање и оправка рачунарске опреме, отклањање
сметњи на електричним апаратима, рестаурација
машина, мотора који су истрошени или делимично
уништени, изнајмљивање дизалица (грађевинске
опреме), изнајмљивање машина за чишћење путева,
услуге поправки кровова, услуге прављења
вештачког снега, чишћење улица, поправка
сигурносних брава, рестаурација уметничких дела,
рестаурација (поправка) музичких инструмента,
ЗИС / RS / IPO
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уградња прозора и врата, одржавање базена за
пливање, поновно пуњење тонера за штампаче,
консултације о грађењу, столарске услуге, бушење
нафтних или гасних бушотина, изнајмљивање
одводних пумпи, изнајмљивање машина за прање
веша, поправка електричних водова, пуњење
батерија за возила, балансирање гума, звучно
усаглашавање, штимовање музичких инструмената,
полагање каблова.
Кл. 38: телекомуникације.
(111) 75966
(210) Ж- 2018-1081

(181) 06.07.2028.
(220) 06.07.2018.
(151) 19.11.2018.
(732) Мирко Максимовић, 12. Војвођанске бригаде
45, 23000 Зрењанин, RS
(740) Иван Беновић, Футошка 1/А, 21000 Нови Сад
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.15; 27.05.17
(511) Кл. 18: амови за животиње; огрлице за
животиње; улари и повоци; вођице, узде и повоци.
(111) 75967
(210) Ж- 2016-674

(181) 15.04.2026.
(220) 15.04.2016.
(151) 19.11.2018.
(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft,
Galernaya ul., 5, lit. A, 190000 St-Petersburg, RU
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,
Београд
(540)

(531) 21.01.25; 24.17.10; 24.17.13; 27.05.10; 28.05.00;
29.01.01; 29.01.04
(591) бела, плава, црвена.
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање
прашине; горива (укључујући моторна течна горива)
и материје за осветљавање; свеће и фитиљи за
осветљавање.
Кл. 16: челична слова (клишеи), челична пера,
носачи лепљивих класа (канцеларијски прибор),
печати са адресом, машине за адресовање, папир,
постери, огласни панои од папира и картона, уређаји
за мерење поштанских услуга за канцеларијску
употребу, машине за франкирање за канцеларијску
употребу, спајалице, спајалице (канцеларијски
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прибор), клипсе за оловке, хефталице (канцеларијски
реквизит), албуми, бележнице, нотеси, слике,
штампани материјал (висока штампа), траке за
цигаре, за увијање цигарета, машине за оштрење
оловка, електронске или неелектронске, подупирачи
за књиге, подупирач за руке за сликаре, водене боје
(сликарске), акварел боје, водене боје, сликарске,
архитeктонски
модели,
фасцикле
за
списе
(канцеларијски прибор), таблице за писање, писаљке
за таблице, сребрни папир, моделарска глина,
аритметичке таблице, рачунске таблице, гравуре,
литографска уметничка дела, слике, урамљене или
неурамљене,
оловке,
новине,
периодичне
публикације, атласи, спајалице за папир, гумиране
траке (канцеларијски материјал), подметачи за
пивске флаше, улазнице, биoлошки узорци за
употребу у микроскопији (наставни материјал),
клишеи, блокови за цртање, блокови (канцеларијски
материјал), калеми за траке са мастилом, манжетне
за држање прибора за писање, памфлети, мустре
(шеме за вез), шпенaдле као канцеларијски
материјал, чиоде као канцеларијски материјал,
овлаживачи врхова прстију (канцеларијски прибор),
четкице за сликаре, упијајућа хартија, жигови
(печати), штамбиљи, јастучићи за мастило, восак за
печаћење, канцеларијске машине за печаћење,
машине за печаћење за канцеларијску употребу,
свеске, посуде за сортирање и бојење новца, обрасци
за прецртавање, паус папир, фолије за прецртавање,
напрсци (канцеларијски реквизит), штампарска
слова, карбон папир, папир за машине за снимање,
бележице, лењири, угаоници, карте, матерјал за
обуку
(изузев
апарата),
индексне
карте
(канцеларијске), листови папира (канцеларијски),
картон, картонске кутије за шешире, перфориране
картице за разбоје, тубе од картона, каталози,
метални врх за индексне карте, књиге са песмама
или нотама, бројанце, спојени рамови (штампарски),
кошуљице за списе, омоти за папир, ногаре за
сликаре
(штафелаји),
бројеви
(штампарски),
индијско мастило, хромијуми, хромолитографи,
восак за калупе, који није за зубарску употребу,
фасцикле (канцеларијски материјал), бушилице за
папир (зумба), тоалет папир, хигијенски папир,
књиге, шестари за цртање, штампарски бројеви и
слова, слова штампарска, композери за слагање,
посуде за писма, конусне папирне кесе, корективна
течност (канцеларијски реквизит), корективно
мастило (хелиографско), графитне мине за оловке,
хистолошки делови за наставу, француски лењири
кривуљари, омоти (канцеларијски материјал), корице
(канцеларијски материјал), креда за писање,
литографска креда, кројачка креда, држачи за креду,
држачи оловака, оловке са графитном мином
(техничке оловке), папирне кутије за крем, папирне
копче, ваљци за писаће машине, цртежи који се
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копирају
на
подлогу,
преносиве
слике
(декалкоманије), графички отисци, чешљеви за
урезивање код сликарских дела, табле за цртање,
материјали за цртање, инструменти за цртање,
дијаграми, коверте, умноживачи, инструменти за
гравирање, папир за увијање, папир за паковање,
пера, писаће машине (електричне и неелектричне),
кутије за оловке, пера од злата, производи за
брисање, материјали за писање, грбови (папирни
печати), штитници за брисање, гумице за брисање,
електрокардиографски
папир,
пробадачи
(канцеларијски материјал), мастило, мастиљаве
траке, мастиљарнице, машине за лепљење коверата,
за канцеларије, фотографије (штампане), брисачи за
налив пера, печати, књиговезачка платна, комплети
за цртање, књиговодствене књиге, индекс регистри,
фигурине (статуете) направљене од смесе са
папиром, филтер папир, папирни материјали за
филтрирање, формулари (штампани), канцеларијски
намештај (изузев намештаја), оловке од дрвеног
угља, м шамблони (од папира), сталци за посуде за
штампарска слова, клишеи за галванопластику,
географске мапе, глобуси, посуде за водене боје за
уметнике, графичке репродукције, цртежи, скице,
ножеви за стругање (брисање) за канцеларије, плоче
за гравуру, хектографи, штампани роковници,
овлаживачи за лепљење коверти (канцеларијски
реквизит), штампане публикације, приручници,
папир за писање, притискачи за папир, игле за
копирање за цртачке сврхе, оловке за цртање,
столњаци од папира, литографије, литографски
камен, књижице, светлећи папир, каширани папир,
пелир папир за копије (канцеларијски материјал),
креде за маркирање, пластика за моделирање, паста
за моделирање, марамице од папира, индиго папир за
умножавање, прекривачи столова од папира,
школске табле, спајалице, апарати за обележавање
бројевима,
олеографи,
траке
за
везивање
(књиговезачке), плочице за печаћење, палете за
сликаре, пантографи (справе за прецртавање),
канцеларијски материјал, пергамент, пастелне бојице
(креде у боји), шнитови за шивење одеће, кутије за
матрице, ваљци за кућно фарбање, сликарско платно,
кутије са бојама (производи који се користе у
школама), пластичне фолије за омотање, апарати за
развијање фотографије, постоља за фотографије,
фото-гравуре, планови, пројекти, нацрти, фасцикле
(канцеларијски матерјал), наливпера, плоче за
матрице, шаблони, матрице за умножавање,
портрети, папирни омотачи за саксије, омоти за
саксије од папира, апарати и машине за умножавање
докумената, папирне траке и картице за бележење
компјутерских програма, проспект, папир за
радиограме, лењири за цртање, штампарске реглете,
књиговезачки материјал, књиговезачки артикли,
књиговезачке корице, књиговезачки конопци,
ЗИС / RS / IPO
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улошци са мастилом за машине за репродуковање
докумената, налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски прибор), магазини (периодични),
папирне траке, траке за писаће машине, врећице
(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање,
јастучићи за печате, школска опрема (свеске и
прибор за писање), маркери за књиге, честитке,
разгледнице, стеатит (креда за кројаче), куглице за
хемијске оловке, подметачи за сто од папира,
подлоге за писање, слова на писаћим машинама, на
тастатури, држачи печата, кутије за печате,
поштанксе марке, постоља за печате, фолије,
слајдови (канцеларијски материјал), апарати за
вињете, глутен (лепак) за папир или употребу у
домаћинству, лепак за папир или употребу у
домаћинству, лепљиве траке за папир и употребу у
домаћинству, лепљиве врпце за папир и употребу у
домаћинству, адресне матрице за машине за
адресирање, алманаси, календари, скробне пасте
(лепила) за папир или употребу у домаћинству,
сликарске четкице, самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћинству, гумице (еластичне траке) за
канцеларије, портикле од папира, табле од дрвене
пулпе (канцеларијске), папир од пулпе, дрвене масе,
кутије од картона или хартије, постоља за пера и
оловке, омотачи за флаше од картона или папира,
подметачи за чаше од папира, најавне картице (од
папира), пластична, мехураста амбалажа за паковање
или умотавање, заставе (од папира), апарати за
уништавање (резање) папира (за канцеларијску
употребу), табаци од рецикловане целулозе за
умотавање, касете, ормани, за канцеларије, лепак за
канцеларијску или кућну употребу, лепкови за
канцеларијску или употребу у домаћинству, ножеви
за папир (канцеларијски прибор), резачи папира
(канцеларијски реквизити), ножеви за папир
(канцеларијски реквизити), вреће за ђубре (од папира
или пластике), зарезачи за оловке, електронски
неелектронски, папирне марамице за уклањање
шминке, стоне салвете од папира, подметачи од
папира, угаоници за цртање, Т-лењири за цртање,
држачи за оловке, аташе мапе, постоља за мастило,
несесери са прибором за писање, кројеви и обрасци
за копирање, амбалажа за флаше од картона и
папира, плакати од папира или картона, убруси од
папира, убруси за лице од папира, налепнице које
нису од текстила, игле за урезивање за линорез и
дуборез, вискозни папир за умотавање, украсни
папир, средства за лепљење за папире или употреба у
домаћинству, гумиране траке за лепљење папира,
рибље туткало за употребу у канцеларијама или
домаћинству, вреће за микроталасно кување,
папирни филтери за кафу, пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета, траке за
мастило за комјутерске штампаче, натписи од папира
или картона, налепнице (канцеларијски прибор),
ЗИС / RS / IPO
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књиговезачки апарати и машине (канцеларијска
опрема), стрипови, папир за копирање, омоти за
чековне књижице (чековне књижице), пера за туш,
бочице за мастило, музичке честитке, разгледнице,
билтени, материјал за паковање направњен од
скроба, воштани папир, корице са пасоша, четкице за
писање, инструменти за писање, папирне облоге за
фиоке, ормане, парфимисне или не, неелектронски
импринтери за кредитне картице, пластификатори
докумената за канцеларијску употребу, хуан папир за
кинеско сликање или калиграфију, брисачи за табле
за писање, плочице са хватаљком за листове папира,
неелектронски показивачи графикона, папирне
посуде, клаупи за глину за моделирање (уметнички
матиријал), спајалице за новац, колекционарске
сличице, за размену, које нису за играње, упијајуће
фолије од папира или пластике за паковање хране,
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране, коректорске траке (канцеларијски
прибор), посудице за боје, маркери (писаћи прибор),
летци, флајери, држачи списа, докумената,
канцеларијски прибор, држачи страница књига,
глина од полимера за моделирање, поштански
жигови, папирни и картонски матерјали за паковње
(пуњење), за одлагање, папирно или картонско
одлагање за пакете, новчанице, креда у спреју,
ваучери, папир од пиринча.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл.
37:
одржавање
намештаја,
оправка
фотографских апарата, постављање и поправка
електричних уређаја, постављање и поправка
дизалица, лифтова, асфалтирање, одржавање и
поправка моторних возила, прање аутомобила, прање
моторних возила, одржавање и поправка авиона
чишћење унутрашњости зграда, прање рубља,
чишћење и поправка котлова, одржавање и поправка
горионика (пламеника), изнајмљивање булдожера,
постављање,
одржавање
и
оправљање
канцеларијских машина и опреме, уградња и
поправка противпожарних аларма, уградња и
поправка противпровалних аларма, поправка
тапацирунга, одржавање и поправка трезора,
изнајмљивање грађевинске опреме, бродоградња,
обнављање одеће, постављање и поправљање опреме
за грејање, поправка обуће, чишћење димњака,
одржавање и поправка сефова, постављање и
поправка апарата за климатизацију, конструисање,
грађевински надзор, поправка одеће, одржавање,
чишћење и поправка коже, постављање кухињске
опреме, рушење грађевина, заштита од корозије,
дезинфиковање, бојење и поправка натписа,
конструисање и поправљање складишта, заштита
грађевина
од
влаге,
изоловање
објекта,
изнајмљивање машина за ископавање (багера), прање
прозора, поправка и одржавање филмских
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пројектора, инсталирање и одржавање пећи,
одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање
возила, чишћење одеће, поправка часовника и сатова,
изградња фабрика, постављање и поправка опреме за
наводњавање,
изолација
грађевина,
прање,
инсталирање, одржавање и поправка машина,
зидарство,
рестаурација
намештаја,
изградња
пристанишних насипа, пеглање одеће, изградња и
одржавање цевовода, постављање тапета на зидове,
облагање тапетама, поправка кишобрана, оправка
сунцобрана, тапацирање, молерске услуге, спољне и
унутрашње, глачање плавим каменом, малтерисање,
водоинсталатерске услуге, полирање возила; поправка
пумпи, изградња лука, пристаништа, крпљење одеће,
истребљење пацова (дератизација), обнављање гума,
инсталирање и поправљање расхладне опреме,
пеглање веша, крпљење котлова, закивање, заштита
возила од корозије, услуге сервисних станица за
возила (бензинских пумпи), инсталирање и поправка
телефона; одржавање возила; лакирање; чишћење
возила; поправка возила; изнајмљивање машина за
чишћење; уништавање (истребљење) штеточина, осим
у пољопривреди; монтирање скела, зидарске услуге,
чишћење пелена, хемијско чишћење, информације у
вези са изградњом, информације о поправкама,
оштрење ножева; вађење руде, услуге вађења камена,
каменолома,
асфалтирање
путева,
пескирање
(брушење), подводне поправке, чишћење зграда
(спољашних
површина),
вулканизација
гума,
поправка, бушење бунара; бунара; изградња сајамских
штандова и продавница, инсталација, одржавање и
оправка рачунарске опреме, отклањање сметњи на
електричним апаратима, рестаурација машина, мотора
који су истрошени или делимично уништени,
изнајмљивање дизалица (грађевинске опреме),
изнајмљивање машина за чишћење путева, услуге
поправки кровова, услуге прављења вештачког снега,
чишћење улица, поправка сигурносних брава,
рестаурација
уметничких
дела,
рестаурација
(поправка) музичких инструмента, уградња прозора и
врата, одржавање базена за пливање, поновно пуњење
тонера за штампаче, консултације о грађењу,
столарске услуге, бушење нафтних или гасних
бушотина,
изнајмљивање
одводних
пумпи,
изнајмљивање машина за прање веша, поправка
електричних водова, пуњење батерија за возила,
балансирање гума, звучно усаглашавање, штимовање
музичких инструмената, полагање каблова.
Кл. 38: телекомуникације.
(111) 75968
(210) Ж- 2016-678

(181) 15.04.2026.
(220) 15.04.2016.
(151) 19.11.2018.
(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft,
Galernaya ul., 5, lit. A, 190000 St-Petersburg, RU
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(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,
Београд
(540)

(531) 21.01.25; 24.17.10; 24.17.13; 27.05.10; 28.05.00;
29.01.01; 29.01.04
(591) бела, плава, црвена.
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива;
једињења за скупљање, влажење и везивање
прашине; горива (укључујући моторна течна горива)
и материје за осветљавање; свеће и фитиљи за
осветљавање.
Кл. 16: челична слова (клишеи), челична пера,
носачи лепљивих класа (канцеларијски прибор),
печати са адресом, машине за адресовање, папир,
постери, огласни панои од папира и картона, уређаји
за мерење поштанских услуга за канцеларијску
употребу, машине за франкирање за канцеларијску
употребу, спајалице, спајалице (канцеларијски
прибор), клипсе за оловке, хефталице (канцеларијски
реквизит), албуми, бележнице, нотеси, слике,
штампани материјал (висока штампа), траке за
цигаре, за увијање цигарета, машине за оштрење
оловка, електронске или неелектронске, подупирачи
за књиге, подупирач за руке за сликаре, водене боје
(сликарске), акварел боје, водене боје, сликарске,
архитeктонски
модели,
фасцикле
за
списе
(канцеларијски прибор), таблице за писање, писаљке
за таблице, сребрни папир, моделарска глина,
аритметичке таблице, рачунске таблице, гравуре,
литографска уметничка дела, слике, урамљене или
неурамљене,
оловке,
новине,
периодичне
публикације, атласи, спајалице за папир, гумиране
траке (канцеларијски материјал), подметачи за
пивске флаше, улазнице, биoлошки узорци за
употребу у микроскопији (наставни материјал),
клишеи, блокови за цртање, блокови (канцеларијски
материјал), калеми за траке са мастилом, манжетне
за држање прибора за писање, памфлети, мустре
(шеме за вез), шпенaдле као канцеларијски
материјал, чиоде као канцеларијски материјал,
овлаживачи врхова прстију (канцеларијски прибор),
четкице за сликаре, упијајућа хартија, жигови
(печати), штамбиљи, јастучићи за мастило, восак за
печаћење, канцеларијске машине за печаћење,
машине за печаћење за канцеларијску употребу,
свеске, посуде за сортирање и бојење новца, обрасци
за прецртавање, паус папир, фолије за прецртавање,
напрсци (канцеларијски реквизит), штампарска
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2018/12
Intellectual Property Gazette 2018/12
слова, карбон папир, папир за машине за снимање,
бележице, лењири, угаоници, карте, матерјал за
обуку
(изузев
апарата),
индексне
карте
(канцеларијске), листови папира (канцеларијски),
картон, картонске кутије за шешире, перфориране
картице за разбоје, тубе од картона, каталози,
метални врх за индексне карте, књиге са песмама
или нотама, бројанце, спојени рамови (штампарски),
кошуљице за списе, омоти за папир, ногаре за
сликаре
(штафелаји),
бројеви
(штампарски),
индијско мастило, хромијуми, хромолитографи,
восак за калупе, који није за зубарску употребу,
фасцикле (канцеларијски материјал), бушилице за
папир (зумба), тоалет папир, хигијенски папир,
књиге, шестари за цртање, штампарски бројеви и
слова, слова штампарска, композери за слагање,
посуде за писма, конусне папирне кесе, корективна
течност (канцеларијски реквизит), корективно
мастило (хелиографско), графитне мине за оловке,
хистолошки делови за наставу, француски лењири
кривуљари, омоти (канцеларијски материјал), корице
(канцеларијски материјал), креда за писање,
литографска креда, кројачка креда, држачи за креду,
држачи оловака, оловке са графитном мином
(техничке оловке), папирне кутије за крем, папирне
копче, ваљци за писаће машине, цртежи који се
копирају
на
подлогу,
преносиве
слике
(декалкоманије), графички отисци, чешљеви за
урезивање код сликарских дела, табле за цртање,
материјали за цртање, инструменти за цртање,
дијаграми, коверте, умноживачи, инструменти за
гравирање, папир за увијање, папир за паковање,
пера, писаће машине (електричне и неелектричне),
кутије за оловке, пера од злата, производи за
брисање, материјали за писање, грбови (папирни
печати), штитници за брисање, гумице за брисање,
електрокардиографски
папир,
пробадачи
(канцеларијски материјал), мастило, мастиљаве
траке, мастиљарнице, машине за лепљење коверата,
за канцеларије, фотографије (штампане), брисачи за
налив пера, печати, књиговезачка платна, комплети
за цртање, књиговодствене књиге, индекс регистри,
фигурине (статуете) направљене од смесе са
папиром, филтер папир, папирни материјали за
филтрирање, формулари (штампани), канцеларијски
намештај (изузев намештаја), оловке од дрвеног
угља, м шамблони (од папира), сталци за посуде за
штампарска слова, клишеи за галванопластику,
географске мапе, глобуси, посуде за водене боје за
уметнике, графичке репродукције, цртежи, скице,
ножеви за стругање (брисање) за канцеларије, плоче
за гравуру, хектографи, штампани роковници,
овлаживачи за лепљење коверти (канцеларијски
реквизит), штампане публикације, приручници,
папир за писање, притискачи за папир, игле за
копирање за цртачке сврхе, оловке за цртање,
ЗИС / RS / IPO
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столњаци од папира, литографије, литографски
камен, књижице, светлећи папир, каширани папир,
пелир папир за копије (канцеларијски материјал),
креде за маркирање, пластика за моделирање, паста
за моделирање, марамице од папира, индиго папир за
умножавање, прекривачи столова од папира,
школске табле, спајалице, апарати за обележавање
бројевима,
олеографи,
траке
за
везивање
(књиговезачке), плочице за печаћење, палете за
сликаре, пантографи (справе за прецртавање),
канцеларијски материјал, пергамент, пастелне бојице
(креде у боји), шнитови за шивење одеће, кутије за
матрице, ваљци за кућно фарбање, сликарско платно,
кутије са бојама (производи који се користе у
школама), пластичне фолије за омотање, апарати за
развијање фотографије, постоља за фотографије,
фото-гравуре, планови, пројекти, нацрти, фасцикле
(канцеларијски матерјал), наливпера, плоче за
матрице, шаблони, матрице за умножавање,
портрети, папирни омотачи за саксије, омоти за
саксије од папира, апарати и машине за умножавање
докумената, папирне траке и картице за бележење
компјутерских програма, проспект, папир за
радиограме, лењири за цртање, штампарске реглете,
књиговезачки материјал, књиговезачки артикли,
књиговезачке корице, књиговезачки конопци,
улошци са мастилом за машине за репродуковање
докумената, налив пера и хемијске оловке
(канцеларијски прибор), магазини (периодични),
папирне траке, траке за писаће машине, врећице
(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање,
јастучићи за печате, школска опрема (свеске и
прибор за писање), маркери за књиге, честитке,
разгледнице, стеатит (креда за кројаче), куглице за
хемијске оловке, подметачи за сто од папира,
подлоге за писање, слова на писаћим машинама, на
тастатури, држачи печата, кутије за печате,
поштанксе марке, постоља за печате, фолије,
слајдови (канцеларијски материјал), апарати за
вињете, глутен (лепак) за папир или употребу у
домаћинству, лепак за папир или употребу у
домаћинству, лепљиве траке за папир и употребу у
домаћинству, лепљиве врпце за папир и употребу у
домаћинству, адресне матрице за машине за
адресирање, алманаси, календари, скробне пасте
(лепила) за папир или употребу у домаћинству,
сликарске четкице, самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћинству, гумице (еластичне траке) за
канцеларије, портикле од папира, табле од дрвене
пулпе (канцеларијске), папир од пулпе, дрвене масе,
кутије од картона или хартије, постоља за пера и
оловке, омотачи за флаше од картона или папира,
подметачи за чаше од папира, најавне картице (од
папира), пластична, мехураста амбалажа за паковање
или умотавање, заставе (од папира), апарати за
уништавање (резање) папира (за канцеларијску
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употребу), табаци од рецикловане целулозе за
умотавање, касете, ормани, за канцеларије, лепак за
канцеларијску или кућну употребу, лепкови за
канцеларијску или употребу у домаћинству, ножеви
за папир (канцеларијски прибор), резачи папира
(канцеларијски реквизити), ножеви за папир
(канцеларијски реквизити), вреће за ђубре (од папира
или пластике), зарезачи за оловке, електронски
неелектронски, папирне марамице за уклањање
шминке, стоне салвете од папира, подметачи од
папира, угаоници за цртање, Т-лењири за цртање,
држачи за оловке, аташе мапе, постоља за мастило,
несесери са прибором за писање, кројеви и обрасци
за копирање, амбалажа за флаше од картона и
папира, плакати од папира или картона, убруси од
папира, убруси за лице од папира, налепнице које
нису од текстила, игле за урезивање за линорез и
дуборез, вискозни папир за умотавање, украсни
папир, средства за лепљење за папире или употреба у
домаћинству, гумиране траке за лепљење папира,
рибље туткало за употребу у канцеларијама или
домаћинству, вреће за микроталасно кување,
папирни филтери за кафу, пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета, траке за
мастило за комјутерске штампаче, натписи од папира
или картона, налепнице (канцеларијски прибор),
књиговезачки апарати и машине (канцеларијска
опрема), стрипови, папир за копирање, омоти за
чековне књижице (чековне књижице), пера за туш,
бочице за мастило, музичке честитке, разгледнице,
билтени, материјал за паковање направњен од
скроба, воштани папир, корице са пасоша, четкице за
писање, инструменти за писање, папирне облоге за
фиоке, ормане, парфимисне или не, неелектронски
импринтери за кредитне картице, пластификатори
докумената за канцеларијску употребу, хуан папир за
кинеско сликање или калиграфију, брисачи за табле
за писање, плочице са хватаљком за листове папира,
неелектронски показивачи графикона, папирне
посуде, клаупи за глину за моделирање (уметнички
матиријал), спајалице за новац, колекционарске
сличице, за размену, које нису за играње, упијајуће
фолије од папира или пластике за паковање хране,
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране, коректорске траке (канцеларијски
прибор), посудице за боје, маркери (писаћи прибор),
летци, флајери, држачи списа, докумената,
канцеларијски прибор, држачи страница књига,
глина од полимера за моделирање, поштански
жигови, папирни и картонски матерјали за паковње
(пуњење), за одлагање, папирно или картонско
одлагање за пакете, новчанице, креда у спреју,
ваучери, папир од пиринча.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
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Кл.
37:
одржавање
намештаја,
оправка
фотографских апарата, постављање и поправка
електричних уређаја, постављање и поправка
дизалица, лифтова, асфалтирање, одржавање и
поправка моторних возила, прање аутомобила, прање
моторних возила, одржавање и поправка авиона
чишћење унутрашњости зграда, прање рубља,
чишћење и поправка котлова, одржавање и поправка
горионика (пламеника), изнајмљивање булдожера,
постављање,
одржавање
и
оправљање
канцеларијских машина и опреме, уградња и
поправка противпожарних аларма, уградња и
поправка противпровалних аларма, поправка
тапацирунга, одржавање и поправка трезора,
изнајмљивање грађевинске опреме, бродоградња,
обнављање одеће, постављање и поправљање опреме
за грејање, поправка обуће, чишћење димњака,
одржавање и поправка сефова, постављање и
поправка апарата за климатизацију, конструисање,
грађевински надзор, поправка одеће, одржавање,
чишћење и поправка коже, постављање кухињске
опреме, рушење грађевина, заштита од корозије,
дезинфиковање, бојење и поправка натписа,
конструисање и поправљање складишта, заштита
грађевина
од
влаге,
изоловање
објекта,
изнајмљивање машина за ископавање (багера), прање
прозора, поправка и одржавање филмских
пројектора, инсталирање и одржавање пећи,
одржавање, чишћење и поправка крзна, подмазивање
возила, чишћење одеће, поправка часовника и
сатова, изградња фабрика, постављање и поправка
опреме за наводњавање, изолација грађевина, прање,
инсталирање, одржавање и поправка машина,
зидарство, рестаурација намештаја, изградња
пристанишних насипа, пеглање одеће, изградња и
одржавање цевовода, постављање тапета на зидове,
облагање тапетама, поправка кишобрана, оправка
сунцобрана, тапацирање, молерске услуге, спољне и
унутрашње, глачање плавим каменом, малтерисање,
водоинсталатерске
услуге,
полирање
возила;
поправка пумпи, изградња лука, пристаништа,
крпљење одеће, истребљење пацова (дератизација),
обнављање гума, инсталирање и поправљање
расхладне опреме, пеглање веша, крпљење котлова,
закивање, заштита возила од корозије, услуге
сервисних станица за возила (бензинских пумпи),
инсталирање и поправка телефона; одржавање
возила; лакирање; чишћење возила; поправка возила;
изнајмљивање машина за чишћење; уништавање
(истребљење) штеточина, осим у пољопривреди;
монтирање скела, зидарске услуге, чишћење пелена,
хемијско чишћење, информације у вези са
изградњом, информације о поправкама, оштрење
ножева; вађење руде, услуге вађења камена,
каменолома, асфалтирање путева, пескирање
(брушење), подводне поправке, чишћење зграда
ЗИС / RS / IPO
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(спољашних површина), вулканизација гума, поправка,
бушење бунара; бунара; изградња сајамских штандова и
продавница, инсталација, одржавање и оправка
рачунарске опреме, отклањање сметњи на електричним
апаратима, рестаурација машина, мотора који су
истрошени или делимично уништени, изнајмљивање
дизалица (грађевинске опреме), изнајмљивање машина
за чишћење путева, услуге поправки кровова, услуге
прављења вештачког снега, чишћење улица, поправка
сигурносних брава, рестаурација уметничких дела,
рестаурација (поправка) музичких инструмента, уградња
прозора и врата, одржавање базена за пливање, поновно
пуњење тонера за штампаче, консултације о грађењу,
столарске услуге, бушење нафтних или гасних
бушотина,
изнајмљивање
одводних
пумпи,
изнајмљивање машина за прање веша, поправка
електричних водова, пуњење батерија за возила,
балансирање гума, звучно усаглашавање, штимовање
музичких инструмената, полагање каблова.
Кл. 38: телекомуникације.
(111) 75969
(210) Ж- 2018-1015

(181) 25.06.2028.
(220) 25.06.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) AGRIJA RSL doo, Краља Петра I 48/18,
Сремска Митровица, RS
(540)

AVEX
(511) Кл. 5:
препарати за заштиту биља и
уништавање штеточина, хербициди, фунгициди,
инсектициди.
(111) 75970
(210) Ж- 2018-197

(181) 12.02.2028.
(220) 12.02.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE
NAKLIYAT A.S., Istanbul Yoly 30. Km Saray
Mahallesi Fatih Sultan, Mehmet Bulvari No: 327, Kazan
Ankara, TR
(740) ПЕТОШЕВИЋ доо, Кнез Михаилова 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 05.03.20; 26.02.08; 27.05.01; 29.01.13
(591) плава, црвена, зелена.
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Ж
(511) Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
(111) 75971
(210) Ж- 2018-1032

(181) 29.06.2028.
(220) 29.06.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) ГРАДСКИ ШИФОЊЕР ДОО БЕОГРАДНОВИ БЕОГРАД, Омладинских бригада 216/21,
Нови Београд, RS
(740) Адвокат Дејан Цвијановић, Хиландарска 24,
Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.01.03; 26.01.16; 26.11.07; 26.11.08;
29.01.02; 29.01.06
(591) златна, бела
(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.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 75972
(210) Ж- 2018-720

(181) 14.05.2028.
(220) 14.05.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) Сњежана Војновић, Трг Данице Јовановић бр.
2, Бешка-Инђија, RS
(740) Бранислава Стајић Тањга, Булевар Ослобођења
78, 21000 Нови Сад
(540)

(531) 26.01.03; 26.01.17; 26.01.18; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна и жута
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Ж
(511) Кл. 3:
препарати за чишћење за личну
употребу; препарати за чишћење зуба; препарати за
чишћење, негу и дотеривање косе; препарати за
чишћење руку; препарати за шминкање; препарати и
средства за депилацију; препарати против знојења;
препарати, укључујући креме, гелове и пене, за
употребу пре, током и после бријања; природна
етарска уља; производи за бојење и бељење косе;
производи за негу тела и козметичку негу; производи
за хидратацију коже; производи од сапуна; пудер за
шминкање; раствори за чишћење; ружеви за усне;
руменила; сапун; сапуни за бријање; сапуни за
купање; сапуни за купање у течном, чврстом или у
облику гела; сапуни за личну употребу; сенке за очи;
сјајеви за усне; спрејеви за освежавање просторија;
спрејеви за тело као дезодоранси и мириси за личну
употребу; средства за пилинг; средства за
регенерацију коже; средства за скидање шминке за
очи; средства за туширање; средства за чишћење
коже; средства и препарати за чишћење; талк пудери;
течне подлоге за шминку; тоалетне воде; тоалетна
уља; топикални лосиони, креме и уља за кожу и тело
за козметичку употребу; туш у оловци за очи; уља за
козметичку употребу; хигијенски препарати као
тоалетни производи; хидратантни препарати;
шампони; шампони за животиње (немедицински
препарати за негу); шминка; шминка за лице и тело;
шминка за очи; шминке за лице; ароматерапијска
уља; ароматерапијски препарати; ароматична уља;
биљни екстракти за козметичке намене; боје за
тоалетну употребу; вата и вата у облику штапића за
козметичке потребе; вештачке трепавице; вештачки
нокти; влажне козметичке марамице; водоотпорна
средства за заштиту од сунца; гелови за козметичку
употребу; гелови за купање и туширање; гелови за
обликовање; гелови за скидање шминке; гелови,
креме и уља за туширање; гелови, спрејеви, пене и
балзами за обликовање и негу косе; дезодоранси за
људе или животиње; декоративна козметика;
депилатори; дневне креме; емолијенти за кожу за
козметичке потребе; етарска уља за козметичке
потребе; зубне пасте; козметика за децу; козметика
за животиње; козметика; козметика за обрве;
козметичка млека; козметичка уља; козметичке боје;
козметичке креме; козметичке креме, млека,
лосиони, гелови и пудери за лице, руке и тело;
козметичке креме, лосиони и други препарати за
сунчање; козметичке маске; козметичке оловке;
козметички и препарати за лепоту; козметички и
тоалетни
производи;
козметички
препарати;
козметички препарати за косу и теме; козметички
препарати за лице; козметички препарати за лице и
тело; козметички препарати за негу и третирање
коже; козметички препарати за негу коже;
козметички препарати за негу уста и зуба;
козметички препарати за обликовање косе;
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козметички препарати за трепавице; козметички
препарати за мршављење; козметички производи за
личну употребу; козметички производи и козметички
препарати; козметички производи и препарати за
личну негу; козметички производи и шминка;
козметички производи у облику млека, лосиона и
емулзија; козметички пудери, креме и лосиони за
лице, руке и тело; козметички сапуни; козметички
серуми; козметички сетови; козметички тоници за
лице; колоњска вода; коректори за лице; кремаста
руменила; кремасти пудери за лице; креме за
депилацију; креме за кожу; креме за косу; креме за
лице и тело; креме за нокте; креме за пилинг; креме
за руке; креме за смањење целулита; креме за
чишћење коже; креме против старења; креме, уља,
лосиони и препарати за чишћење и хидратацију;
креме, уља, лосиони, спрејеви, оловке и балзами за
козметичке потребе; лакови за косу; лакови за нокте
и скидачи лака за нокте; лосиони за козметичку
употребу; лосиони за косу; лосиони за купање;
лосиони за лице и тело; лосиони за руке; лосиони за
скидање шминке; лосиони за смањење целулита;
лосиони, креме и препарати за негу лица, тела, коже
главе, ноктију и косе; марамице натопљене
козметичким средствима; маскаре; маске за тело;
масти за козметичку употребу; мириси и
парфимеријски производи; мирисна уља; мирисни
лосиони и креме за тело; мирисни спрејеви за тело;
мирисни штапићи; млеко за купање; млеко за лице и
тело; млеко за скидање шминке; млеко за чишћење;
оловке за очи; оловке за усне; парфеми и тоалетне
воде; парфимеријски производи, етарска уља; пене за
негу коже; пене за купање и туширање; пенушаве
купке; пилинзи за лице; пилинзи за тело; подлоге за
шминку; позоришна шминка; помаде за козметичку
употребу; препарати за бојење и за уклањање боје за
косу; препарати за козметичку негу; препарати за
негу животиња, осим производа за прање животиња;
препарати за негу коже главе и косе; препарати за
негу
ноктију;
препарати
за
негу
усана.
Кл. 5: aлбумински додаци храни за медицинску
употребу; албумински препарати за медицинску
употребу; алгинати као дијететски додаци;
антибактеријска
средства
за
прање
руку;
антибактеријска
средства
за
чишћење;
антиоксиданси као додаци исхрани; анти-уринарни
препарати; антисептички препарати; балзами против
болова; беланчевине као дијететски додаци; биљна
влакна, дијететска; биљна паковања блата за
терапеутску употребу; биљне креме за медицинске
потребе; биљне масти за кожне упале код кућних
љубимаца; биљни препарати; биљни лекови; биљни
суплементи; блато за купање; биохемијски препарати
за медицинску или ветеринарску употребу; ватирани
штапићи за медицинску употребу; ветеринарски
препарати; витамини; витамини за животиње;
ЗИС / RS / IPO
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витамини за кућне љубимце; витаминске таблете;
витамински додаци исхрани; витамински препарати;
витамински препарати и супстанце; витаминско
минерални дијететски додаци исхрани; витаминско
минерални препарати; гелови, креме и раствори за
дерматолошку употребу; дијететска храна и
супстанце прилагођене за медицинску или
ветеринарску употребу; дијететске супстанце које
садрже витамине, минерале, амино-киселине и
елементе у траговима; дијететски додаци за
животиње; дијететски додаци исхрани; дијететски
додаци исхрани за људе и животиње; дијететски и
хранљиви додаци; дијететски препарати прилагођени
за медицинске потребе; диуретички препарати;
додаци исхрани; додаци исхрани за ветеринарске
потребе; додаци исхрани за кућне љубимце; додаци
исхрани за људску употребу; додаци исхрани који
садрже витамине; додаци храни за животиње за
употребу у ветерини; екстракти лековитог биља;
ензими као додатак исхрани; замене за оброке и
додаци исхрани у виду мешавине за пиће за
медицинске потребе; замене за оброке у облику
плочица за медицинске потребе; замене за оброке у
форми грицкалица за медицинске потребе; замене за
оброке у форми пића за медицинске потребе; замене
за оброке у форми прашка за медицинске потребе;
замене за оброке у форми шејка за медицинску
употребу; замене за шећер за медицинске или
терапеутске потребе; капсуле за мршављење; креме
за курије очи и жуљеве; лаксативни препарати;
лековито биље; лосиони за ветеринарску употребу;
медицински чај; минерални додаци исхрани;
миришљаве соли; млевена влакна ланеног семена за
употребу као додатак исхрани; намирнице без
глутена прилагођене за медицинске потребе;
освеживачи просторија у спреју; остаци од обраде
житарица за дијететску или медицинску намену;
препарати за справљање дијететских напитака
прилагођених за медицинске потребе; протеини као
додатак исхрани; протеински додаци исхрани за
животиње; семе лана као додатак исхрани; скроб за
дијететске или фармацеутске потребе; скроб за
дијететску употребу; средства за гастроинтестинало
чишћење; средства за смањење апетита за
медицинске сврхе; таблете за мршављење; таблете за
смањење апетита; хигијенски улошци; хигијенски
улошци за сваки дан; хомеопатски суплементи;
хранљиви додаци храни за животиње; чајеви за
мршављење за медицинске потребе.
Кл. 30: Chai чај; арома ваниле за кулинарске намене;
аромартизовани лед; ароматични додаци за храну;
бели лук у праху; бели лук у праху (зачин); бибер;
бикарбона сода за кување; биљни препарати за
употребу као замена за кафу; биљни чајеви, осим за
медицинске потребе; брашно и производи од
житарица; воћни преливи (сосови); воћни чајеви;
ЗИС / RS / IPO

Ж
глазуре за колаче; глукоза за кулинарску намену;
готови напици на бази какаа; готови напици на бази
кафе; грицкалице на бази житарица; гумени
слаткиши; додаци јелима; ђумбир (зачин); есенције
за исхрану, изузев етарских есенција и етарских уља;
житарице спремне за јело; замене за сладоледе на
бази соје; замене за чај; замене за шећер; десерти у
облику муса (слаткиши); замене за кафу; зачини;
зачини за печење; зачин од сушених чили
папричица; зачинска паприка; зачински додаци;
зелени чај; инстант мешавине за кафу; инстант чај;
јестива со; јестиво замрзнуто воће; какао; какао
мешавине; каранфилић (зачин); кари (зачин); кафа,
чај, какао и замена кафе; каша од хељде; кечап (сос);
клинчић у праху (зачин); кокице; конзервирани
влашац; конзервирани ђумбир (зачин); конзервисане
баштенске траве (зачини); коштуњаво воће у праху;
куркума; кухињска со; кухињска со помешана са
семенкама сусама; ланено семе за кулинарску
употребу (зачин); љуте папричице у праху (зачин);
мед; мешавине грицкалица које садрже крекере,
переце или кокице; мешавине за припрему умака;
мешавине за колаче; мешавине за глазуре; мешавине
за пецива; мешавине за сладолед; мешавине зачина;
мешавине зачина за варива; мешавине сушених
зачина за варива; млевени овас; напици на бази чаја
са воћном аромом; напици од чаја; немедицински
биљни чајеви; обрађена зоб; обрађена зрна
житарица; обрађене житарице; овсене пахуљице;
орашчићи; осушени влашац; пакована јела која се
првенствено састоје од тестенина или пиринча; паста
од соје (додатак јелима); прашак за пециво; прашак
за колаче; прашак за прављење сладоледа; прекрупа
за људску исхрану; преливи за салату; премази од
зачина; прерађено семе за употребу као зачин; семе
аниса; сирупи за преливе; сирупи од скроба за
кулинарске потребе; смесе за палачинке; со; сојино
брашно; сосови (додаци храни); сосови за месо
(умаци); сосови за тестенине; сос од бруснице
(зачин); сусамово семе (зачин); сушено биље за
кулинарске потребе; тако зачини; тапиока;
укисељени ђумбир (зачин); умак од парадајза; умак,
сос од соје; умаци за шпагете; цветови или лишће
као замена за чај; целерова со; цимет (зачин); црни
чајеви; чај; чили као зачин; шафран (зачин).
Кл. 32:
безалкохолна ароматизована пића;
безалкохолна пића; безалкохолна пића на бази воћа
ароматизована чајем; безалкохолна пића од алое
вера; безалкохолна пића са укусом воћа;
безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни воћни
екстракти који се користе за припрему напитака;
безалкохолни
воћни
напици;
безалкохолни
концентрисани воћни сирупи; безалкохолни напици
који садрже воћне сокове; безалкохолни напици на
бази меда; безалкохолни напици од сока од поврћа;
безалкохолни напици са укусом чаја; безалкохолни
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Ж
сладни напици; воћни концентрати и пиреи који се
користе за припрему напитака; воћни напици; воћни
напици
и
воћни
сокови;
воћни
нектар
(безалкохолни); воћни сокови; газирана вода;
гуарана напици; енергетска пића; есенције за
припрему безалкохолних напитака, које нису од
етарских уља; коктели, безалкохолни; концентрати
за воћне сокове; концентрати за прављење напитака;
концентрати који се користе за припрему
безалкохолних пића; концентрати, сирупи и
прашкови
који
се
користе
за
припрему
безалкохолних пића; концентровани воћни сокови;
напици за спортисте обогаћени протеинима; напици
на бази воћа; напици на бази поврћа; напици од
грожђа, безалкохолни; напици од соје, осим замена
за млеко; напици од сока од јабуке; напици са укусом
воћа; негазирана безалкохолна пића; освежавајућа
безалкохолна пића; основе за безалкохолне коктеле;
основе за воћне сокове; пића од сурутке; прашкови
који се користе за припрему безалкохолних пића;
препарати за прављење напитака; сирупи за пића;
сирупи за припрему безалкохолних напитака; сирупи
за припрему безалкохолних пића; сирупи за
припрему напитака; сирупи за припрему напитака од
сурутке; сирупи и други препарати за производњу
пића; сокови од поврћа (пића); спортска пића;
фрапеи који садрже житарице и зоб; фрапеи од воћа;
фрапеи од поврћа.
(111) 75973
(210) Ж- 2018-970

(181) 20.06.2028.
(220) 20.06.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) Infostud 3 d.o.o., Владимира Назора 7, 24000
Суботица, RS
(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац 4,
11160 Београд
(540)

INFOSTUD
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
постери;
периодичне
публикације;
новине;
памфлети; материјал за обуку (изузев апарата);
каталози; штампане публикације; приручници;
књижице; проспекти; књиге; часописи; билтени;
приручници; водичи; магазини; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал.
Кл. 35:
услуге оглашавања и дистрибуције
информација, нарочито: обезбеђивање огласног
простора преко глобалне рачунарске мреже и
интернета, оглашавање роба и услуга других лица
преко интернета, обезбеђивање онлајн пословних
именика на интернету, пружање промотивних и
рекламних информација о професионалним услугама
других лица; обезбеђивање онлајн рачунарских база
података са класификованим подацима у вези са
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запошљавањем, школским основним и средњим
образовањем,
студирањем,
туристичким
путовањима, некретнинама, осигурањем, трговином
моторним возилима и деловима за њих,
аутомобилизмом;
вођење
послова;
пословно
управљање и организационо саветовање; помоћ у
пословном управљању; консултације у пословном
управљању;
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
компјутерско
управљање подацима; ажурирање и одржавање
података
у
рачунарским
базама
података;
истраживање
тржишта;
пословне
процене;
рекламирање на рачунарској мрежи; објављивање
рекламних
текстова;
пружање
пословних
информација путем интернет странице; услуге
рекламних агенција; испитивање јавног мњења;
изнајмљивање огласног простора; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга.
Кл. 38: емитовање радио програма (радиодифузија);
слање порука; емитовање телевизијских програма;
услуге новинских агенција; емитовање кабловске
телевизије; комуникације мобилним телефонима;
комуникација преко рачунарских терминала; пренос
порука и слика посредством рачунара; пренос
електронске
поште;
информације
о
телекомуникацијама; изнајмљивање уређаја за слање
порука; комуникација преко мреже оптичких
влакана; сателитски пренос; услуге електронског
билтена (телекомуникационе услуге); обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; услуге телекомуникационог усмеравања и
повезивања; обезбеђење корисничког приступа
глобалној рачунарској мрежи; изнајмљивање
времена приступа глобалним рачунарским мрежама;
форуми (причаонице) на друштвеним мрежама;
омогућавање
приступа
рачунарским
базама
података; услуге говорне поште; пренос дигиталних
датотека;
бежично
емитовање;
услуге
видеоконференција; пружање услуга онлајн форума;
стриминг (проток) података; радио комуникације;
пренос видео садржаја на захтев.
Кл. 41: организовање такмичења (образовних или
забавних); организовање спортских такмичења;
образовне услуге; настава; обука; организовање и
вођење конгреса и конференција; информације о
рекреацији;
електронско
издаваштво;
услуге
професионалне преквалификације; организовање
разгледања у пратњи водича.
Кл. 42: рачунарске услуге, наиме: обезбеђивање
вебсајтова и претраживача за добијање информација
о основном и средњем школском образовању,
студирању, а нарочито основним студијама, МБА
студијама, специјалистичким студијама, мастер
студијама и докторским студијама, студентским
стипендијама, студентској пракси, конференцијама,
волонтерским и другим програмима за студенте,
ЗИС / RS / IPO
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курсевима,
студентским
и
омладинским
организацијама, тестовима знања и наградним
конкурсима за студенте, слободним радним местима,
темама и питањима у вези са запошљавањем,
аутомобилизмом, продајом нових и коришћених
моторних возила и резервних делова, купопродајом и
рентирањем некретнина, животним и неживотним
осигурањем,
туристичким
путовањима;
обезбеђивање привремене употребе софтвера који се
не може преузимати за употребу у области основног
и средњег школског образовања, студирања,
нарочито
основних студија,
МБА студија,
специјалистичких студија, мастер студија и
докторских студија, студентских стипендија,
студентске праксе, конференција, волонтерских и
других програма за студенте, курсева, студентских и
омладинских организација, тестова знања и
наградних конкурса за студенте, слободних радних
места, тема и питања у вези са запошљавањем,
аутомобилизмом, продајом нових и коришћених
моторних возила и резервних делова, купопродајом и
рентирањем некретнина, животним и неживотним
осигурањем,
туристичким
путовањима;
обезбеђивање интерактивних интернет страница и
мобилних апликација; обезбеђивање платформе за
комуникацију мобилним уређајима; обезбеђивање
интерактивних вебсајтова; обезбеђивање вебсајтова
који садрже софтвер који се не може преузети са
интернета; хостинг интерактивних вебсајтова и
софтвера на интернету који се не може преузети са
интернета за доставу у реалном времену података,
порука, локација, фотографија, линкова, текстуалног,
аудио и видео садржаја и других података;
обезбеђивање платформе на интернету и софтвера
који се не може преузети са интернета за
постављање, дељење, приказивање и прегледање
садржаја у реалном времену који креирају
корисници;
обезбеђивање
вебсајтова
који
омогућавају корисницима да прегледају текстуалне,
аудио и видео материјале и дају свој коментар.
(111) 75974
(210) Ж- 2018-1647

(181) 16.10.2028.
(220) 16.10.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) Hemijska industrija Župa doo, Шандора
Петефија бб, 37000 Крушевац, RS
(540)

Ж
(732) Hemijska industrija Župa doo, Шандора
Петефија бб, 37000 Крушевац, RS
(540)

ŽUPASTROBIN
(511) Кл. 5: препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди.
(111) 75976
(210) Ж- 2018-1649

(181) 16.10.2028.
(220) 16.10.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) Hemijska industrija Župa doo, Шандора
Петефија бб, 37000 Крушевац, RS
(540)

ŽUPAZAMOX
(511) Кл. 5: препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди.
(111) 75977
(210) Ж- 2018-1650

(181) 16.10.2028.
(220) 16.10.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) Hemijska industrija Župa doo, Шандора
Петефија бб, 37000 Крушевац, RS
(540)

ŽUPAZON
(511) Кл. 5: препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди.
(111) 75978
(210) Ж- 2018-637

(181) 30.04.2028.
(220) 30.04.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) Privredno društvo za usluge pakovanja
"TERRA PRODUCTION" DOO Inđija, Војводе
Путника 78, Инђија, RS
(740) Адвокат Жељка Мотика, Македонска 19/7,
Београд-Стари Град
(540)

Župan S
(511) Кл. 5: препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди.
(111) 75975
(210) Ж- 2018-1648

ЗИС / RS / IPO

(181) 16.10.2028.
(220) 16.10.2018.
(151) 20.11.2018.

(531) 01.01.02; 02.01.01; 25.01.19; 26.01.14; 26.01.21;
27.01.11; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста, наранџаста и бела
111

Ж
(511) Кл. 32: безалкохолна пића, пиво.
Кл. 33: алкохолна пића.
(111) 75979
(210) Ж- 2018-756

(181) 21.05.2028.
(220) 21.05.2018.
(151) 20.11.2018.
(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; 26.01.19; 26.04.18;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно зелена (pantone 349C), зелена (pantone
376), плава (pantone 3005C), тамно црвена (pantone
676C), црвена (pantone 185C), бела
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање производа од
млека; етикете и налепнице за производе од млека;
билборди, штампани каталози и маркетиншки
материјал за производе од млека.
Кл. 29: производи од млека.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
производима од млека.
(111) 75980
(210) Ж- 2018-749

(181) 18.05.2028.
(220) 18.05.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) Драган Радић, Бањичких жртава 30/5, Београд, RS
(540)
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(531) 20.01.03; 26.01.04; 26.01.16; 26.02.07; 26.04.10;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.07
(591) жута, наранџаста и браон.
(511) Кл. 29: месне прерађевине.
(111) 75981
(210) Ж- 2018-918

(181) 14.06.2028.
(220) 14.06.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) Privredno društvo za pružanje usluga u
poljoprivredi FIDELINKA PROIZVODI DOO
Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 48А, Београд, RS
(740) Адвокат Неда Спајић, Интернационалних
бригада 69, Београд
(540)

(531) 02.03.11; 11.01.10; 12.01.15; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) бела, браон, беж, тегет.
(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).
Кл. 31: сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже
воће и поврће, свеже зачинско биље.
Кл. 39: паковање и складиштење робе.
(111) 75982
(210) Ж- 2018-919

(181) 14.06.2028.
(220) 14.06.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) Privredno društvo za pružanje usluga u
poljoprivredi FIDELINKA PROIZVODI DOO
Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 48А, Београд, RS
(740) Адвокат Неда Спајић, Интернационалних
бригада 69, Београд
(540)

(531) 02.03.01; 02.03.23; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) бела, браон, беж, тегет.
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(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).
Кл. 31: сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже
воће
и
поврће,
свеже
зачинско
биље.
Кл. 39: паковање и складиштење робе.
(181) 18.06.2028.
(220) 18.06.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) DEBOX doo, Омладинских бригада 18/14,
11070 Нови Београд, RS
(540)

Ж
(732) "Суперлино травел" доо , Паунова 24, ТЦ
Бањица, локал 206, Београд, RS
(540)

(111) 75983
(210) Ж- 2018-952

(531) 26.11.03; 26.11.08; 26.11.12; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, сива.
(511) Кл. 20: шипке за завесе гарнишне, шине за
завесе и гарнишне, унутрашње ролетне за прозоре,
текстилне ролетне за прозоре, делови гарнишни,
јоргани, прекривачи, јастуци.
Кл. 24: завесе од текстила или полиестера, тканине
за текстилну употребу, подметачи од текстила,
памучне тканине, прекривачи и простирке за кревет,
текстилни материјали, текстилне тапете, теписи.
Кл. 27: тапете нетекстилне, нетекстилни теписи,
отирачи за тепихе, прекривачи за подове,
неклизајуће простирке, украсне зидне декорације
нетекстилне.
Кл. 35: заступање пословних лица, заступање и
посредовање у области увоза и извоза, пословне
информације, вођење послова, пословно управљање,
велепродаја и малопродаја текстилних материјала,
завеса и драперија, тапета, тепиха, постељина,
гарнишни, прозорских ролетни и роло система од
разних материјала, столњака.
Кл. 36:
финансијске услуге при царинском
посредовању, услуге давања банкарских гаранција
при царинском посредовању.
Кл. 39:
превоз робе у друмском промету,
транспортне услуге, услуге шпедиције, агенцијске
услуге из области превоза робе и путника у
железничком, друмском, ваздушном, поморском и
речном транспорту, складиштење робе и контејнера,
паковање робе.
(111) 75984
(210) Ж- 2018-943

ЗИС / RS / IPO

(181) 18.06.2028.
(220) 18.06.2018.
(151) 20.11.2018.

(531) 02.01.23; 02.03.23; 27.05.08; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.15
(591) тегет, бела, плава, жута, црвена, зелена.
(511) Кл. 39: туристичке агенције (осим за хотелске
резервације);
праћење
путника;
туристичка
разгледања (посете); организовање излета и
путовања; организовање путовања; резервисање
путничких места; забавни паркови; забава, разонода;
услуге забављача, уметника; организовање забавних
или васпитних такмичења; организовање такмичења
у образовању или забави; физичка култура;
обезбеђивање (снабдевање) опремом за рекреацију;
образовне услуге; настава, обука; подучавање;
обезбеђивање (снабдевање) опремом за спорт;
клубске услуге, забавне или образовне; информације
из области забаве и разоноде; информације о забави
и разоноди.
Кл. 41: услуге забаве које пружају кампови за
одмор;
забављачке
услуге
на
камповима;
организовање
спортских
такмичења;
забаве,
планирање; планирање забава; информације о
рекреацији; рекреационе информације; издавање
спортске опреме, осим возила; спортске услуге које
пружају кампови; услуге спортских кампова;
усклађивање времена на спортским приредбама;
подешавање времена на спортским сусретима;
приређивање караоке услуга (стављање на
располагање опреме за караоке); обука (тренирање);
изнајмњивање играчака; изнајмљивање опреме за
играње.
Кл. 43:
обезбеђивање опреме за кампове;
снабдевање;
резервисање
пансиона;
услуге
резервисања хотела; смештајне услуге кампова за
одмор.
(111) 75985
(210) Ж- 2018-942

(181) 18.06.2028.
(220) 18.06.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) "Суперлино травел" доо , Паунова 24, ТЦ
Бањица, локал 206, Београд, RS
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Ж
(540)

(531) 02.03.23; 27.05.08; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.15
(591) тегет, бела, плава, жута, црвена, зелена.
(511) Кл. 39: туристичке агенције (осим за хотелске
резервације);
праћење
путника;
туристичка
разгледања (посете); организовање излета и
путовања; организовање путовања; резервисање
путничких места; забавни паркови; забава, разонода;
забава, разонода; услуге забављача, уметника;
организовање забавних или васпитних такмичења;
организовање такмичења у образовању или забави;
физичка култура; обезбеђивање (снабдевање)
опремом за рекреацију; образовне услуге; настава,
обука; подучавање; обезбеђивање (снабдевање)
опремом за спорт; клубске услуге, забавне или
образовне; информације из области забаве и
разоноде; информације о забави и разоноди.
Кл. 41: услуге забаве које пружају кампови за одмор;
забављачке услуге на камповима; организовање
спортских такмичења; забаве, планирање; планирање
забава; информације о рекреацији; рекреационе
информације; издавање спортске опреме, осим возила;
спортске услуге које пружају кампови; услуге спортских
кампова; усклађивање времена на спортским приредбама;
подешавање времена на спортским сусретима;
приређивање караоке услуга (стављање на располагање
опреме за караоке); обука (тренирање); изнајмњивање
играчака; изнајмљивање опреме за играње.
Кл. 43: обезбеђивање опреме за кампове; снабдевање;
резервисање пансиона; услуге резервисања хотела;
смештајне услуге кампова за одмор.
(111) 75986
(210) Ж- 2018-945

(181) 18.06.2028.
(220) 18.06.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) IMEX CITY ДOO Београд, Црнотравска 7-9,
Београд, RS
(740) Адвокат Предраг С. Јовановић, Заплањска 76,
Београд
(540)
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(531) 01.01.02; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.10;
29.01.02; 29.01.04
(591) жута, тамно плава, светло плава.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; уметнички материјали и материјали за
цртање; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање,
штампарска
слова,
клишеи.
Кл. 28: игре, играчке и играчке; апарати за видео игре;
гимнастички и спортски артикли; украси за јелке.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 75987
(210) Ж- 2018-954

(181) 15.06.2028.
(220) 15.06.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) AMAN DOO Privredno društvo za spoljnu i
unutrašnju trgovinu, Виноградска 52а, Сурчин, RS
(540)

(531) 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.02
(591) жута.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
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.
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.
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: aлкохолна пића.
(111) 75988
(210) Ж- 2018-953

(181) 15.06.2028.
(220) 15.06.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) AMAN DOO Privredno društvo za spoljnu i
unutrašnju trgovinu , Виноградска 52а, Сурчин, RS
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(540)

Ж
(511) Кл. 3: вештачке трепавице.
Кл. 21: сунђери за шминкање; четкице за шминку.
(111) 75990
(210) Ж- 2017-1761

(531) 25.01.01; 26.04.18; 27.05.17
(591) бела и сива
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање,
рибање
и
нагризање,
сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу, паста за зубе, детерџент за прање веша.
Кл. 16: папирне марамице, тоалет папир, пластичне
фолије, торбе, вреће за увијање и паковање.
Кл. 21:
сунђери, чешљеви, четке, прибор за
чишћење, челична вуна.
Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач, конзервисано,
замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће, желеи,
џемови, компоти, јаја, млеко и млечни производи,
јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао, пиринач, тапиока и саго,
брашно и производи од житарица, хлеб, пецива и
кондиторски производи, сладолетик шећер, мед,
меласа, квасац, прашак за пециво, со, сенф, сирће,
сосови као додаци, зачини.
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, слад.
Кл. 32: пиво само безалкохолно, минералне и содне
воде и друга безалкохолна пића, воћни сокови,
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 33: aлкохолна пића.
(111) 75989
(210) Ж- 2018-963

(181) 19.06.2028.
(220) 19.06.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) Милан Иличић, Коче Поповића 4/12, БеоградСавски венац, RS
(740) Адв. Марко Ј .Гигић, Антифашистичке борбе
23, локал 35, Нови Београд
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.05; 26.11.13; 27.05.01
ЗИС / RS / IPO

(181) 10.11.2027.
(220) 10.11.2017.
(151) 20.11.2018.
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар
ослобођења 137, 11000 Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША ДОО патентна
канцеларија, Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

(531) 02.09.04; 02.09.25; 24.17.25; 27.03.02; 27.05.09;
27.05.12; 28.07.00
(511) Кл. 3: сапуни; парфимерија, етерична уља,
козметика, лосиони за косу.
Кл. 5: фармацеутски и медицински препарати;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини; дијететски суплементи за
људе;
фластери;
материјали
за
завијање;
дезинфекциона средства.
Кл. 8: ручни алати и справе (којима се ручно
управља); жилети.
Кл. 10:
хируршки, медицински апарати и
инструменти; апарати за масажу; хируршки
материјали за зашивање.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обука;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 44: медицинске услуге; услуге неге лепоте.
(111) 75991
(210) Ж- 2018-153

(181) 02.02.2028.
(220) 02.02.2018.
(151) 20.11.2018.
(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; 29.01.06
(591) сива, бела.
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Ж
(511) Кл. 9: монитори (рачунарска опрема); видео
рекордери; камкордери; аларми; апарати за мрежну
комуникацију; картице са интегрисаним колима
(паметне картице); електричне инсталације за
спречавање провала; видео телефони; хуманоидни
роботи са вештачком интелигенцијом; постоља за
рачунарску опрему; меморијске картице; сигурносне
дигиталне меморијске картице (СД картице);
детектори; инфрацрвени детектори; електричне
браве; дигиталне браве за врата; биометријске браве
за врата на отисак прста; прекидачи на притисак за
звона; рачунарски софтвер, снимљен; рачунарски
програми (софтвер који се може преузимати);
рутери; уређаји за надгледање беба; противпровални
упозоравајући апарати; зујалице.
Кл. 35: велепродаја и малопродаја апарата за обраду
података, рачунарских периферних уређаја, рачунарских
програма (који се могу преузимати), хуманоидних
робота са вештачком интелигенцијом; софтвера за
препознавање лица, жмигаваца (светлосних сигнала),
светлосних електронских показивача, сигналне расвете у
саобраћају (сигналних уређаја), видео телефона, апарата
за мрежну комуникацију, видео мултиплексера,
електричних апарата за надзирање, аудио и видео
рисивера, видео рекордера, камкордера, сетова за
виртуелну
стварност,
електронских
табли за
обавештења, видео рекордера за аутомобиле, термалних
камера, коаксијалних каблова, чипова (интегрисана
кола), видео екрана, аларма, електричних инсталација за
спречавање провала, електронских система контроле
приступа за блокирање врата, прекидача на притисак за
звона, електричних брава, детектора дима, соларних
батерија, станица за пуњење електричних возила;
обезбеђивање простора на вебсајтовима за рекламирање
роба и услуга; пружање пословних информација преко
вебсајтова; услуге агенција за увоз и извоз; унапређење
продаје за друге; маркетинг; обезбеђивање он-лајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
систематизација информација у рачунарским базама
података; маркетиншке услуге.
Кл. 38: емитовање радио програма; слање порука;
услуге видеоконференција; пружање услуга онлајн
форума; омогућавање приступа базама података;
пренос порука и слика посредством рачунара;
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској мрежи; радио комуникације; услуге
телеконференција; стриминг података; пренос видео
садржаја на захтев.
Кл. 42: геодетска мерења; техничка испитивања;
контрола квалитета; испитивање функционалности
машина;
индустријски
дизајн;
пројектовање
рачунарских система; праћење рачунарских система
даљинским приступом; чување резервне копије
података ван мреже; услуге конфигурисања
рачунарске
мреже;
рачунарство
у
облаку;
надгледање рачунарских система ради откривања
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кварова; услуге саветовања о сигурности података;
инсталирање
рачунарског
софтвера;
израда
рачунарског софтвера; развој и израда мобилних
апликација; испитивање рачунарског софтвера.
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;
лиценцирање рачунарског софтвера (правне услуге);
отварање сигурносних брава; ватрогасне услуге;
услуге
ноћног
обезбеђења;
лиценцирање
интелектуалне својине.
(111) 75992
(210) Ж- 2018-738

(181) 17.05.2028.
(220) 17.05.2018.
(151) 20.11.2018.
(732) CARNOMED DOO NOVI SAD, Радничка 14,
Нови Сад, RS
(740) Владимир Пудар, Кеј жртава рације 8/5,
Нови Сад
(540)

(531) 26.04.07; 26.04.18; 26.04.19; 26.04.22; 29.01.03;
29.01.06
(591) светло зелена, тамно зелена, бела
(526) "KARNOZIN"
(511) Кл. 5: додаци исхрани.
(111) 75993
(210) Ж- 2018-966

(181) 19.06.2028.
(220) 19.06.2018.
(151) 20.11.2018.
(300) 1874227 20.12.2017. CA and UK00003317009
11.06.2018. GB.
(732) Marielle Global Limited, Palm Grove House,
P.O.Box 438, Road Town, Tortola, VG
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 26.05.18; 27.05.17; 27.05.24
ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 9: право првенства по основу GB пријаве
бр. UK00003317009 од 11.06.2018. године:
рачунарски софтвер; рачунарски апликативни
софтвер за мобилне телефоне и ручне рачунаре;
рачунарски софтвер за клађење, играње игара на
срећу и играње; електронске огласне табле;
електронске картице за схеме лојалности; картице са
магнетним подацима; електронске листе за клађење
које се могу преузимати са интернета; електронске
публикације које се могу преузимати са интернета;
делови и опрема за све наведене робе.
Кл. 28: право првенства по основу GB пријаве бр.
UK00003317009 од 11.06.2018. године: играчке, игре
и предмети за игру; електронске игре; интерактивне
електронске игре; карте за игре; гребне картице за
играње игара на срећу; апарати за играње
електронских игара; апарати за игре на срећу;
апарати за аркадне игре; игре које укључују игре на
срећу; игре на срећу; електронски терминали за
клађење; делови и опрема за све наведене робе.
Кл. 35: право првенства по основу GB пријаве бр.
UK00003317009 од 11.06.2018. године: оглашавање,
маркетинг и промотивне услуге; услуге лојалности,
стимулације и програма бонуса; услуге онлајн
обраде података; услуге малопродајних радњи
везаних за рачунарски софтвер, мобилне апликације
и публикације које се могу преузимати са интернета.
Кл. 36: право првенства по основу GB пријаве бр.
UK00003317009 од 11.06.2018. године: финансијске
услуге; обезбеђивање кредита; схеме награђивања за
финансијску лојалност; схеме награђивања за
финансијске подстицаје; услуге обраде плаћања;
савети, консултације и информације у вези са свим
наведеним.
Кл. 38: право првенства по основу GB пријаве бр.
UK00003317009
од
11.06.2018.
године:
телекомуникације; услуге преноса и комуникације;
емитовање; услуге стриминга (преноса) података;
стриминг (пренос) уживо телевизије и радија;
пружање услуга соба за ћаскање (chat rooms) на
интернету; обезбеђивање онлајн форума; савети,
консултације и информације у вези са свим
наведеним.
Кл. 41: право првенства по основу CA пријаве бр.
1874227 од 20.12.2017. године: услуге кладионица;
услуге казина; услуге играња игара на срећу; услуге
играња у виду играња игара у казину; услуге
клађења; услуге забаве, наиме играње игара у казину;
услуге забаве, наиме, пружање услуга онлајн играња
игара
на
срећу
путем
веб
странице.
право првенства по основу GB пријаве бр.
UK00003317009 од 11.06.2018. године: услуге забаве;
електронско играње, клађење и играње игара на
срећу; организација игара; услуге онлајн игара;
спортске и културне активности; организација и
вођење такмичења; организација и презентација
ЗИС / RS / IPO

Ж
догађаја у вези са играњем, клађењем и играњем
игара на срећу; информације које се пружају онлајн
из рачунарске базе података или путем интернета;
пружање приступа веб страници која омогућава
кориснику да се клади, игра игре на срећу и друге
игре; савети, консултације и информације у вези са
свим наведеним.
Кл. 42: право првенства по основу GB пријаве бр.
UK00003317009 од 11.06.2018. године: обезбеђивање
привремене употребе рачунарског софтвера који се
не може преузимати са интернета; хостинг
мултимедијских апликација; развој и дизајн
мобилних апликација; дизајн и развој рачунарског
софтвера; дизајн игара; креирање, хостинг и
одржавање веб страница; савети, консултације и
информације у вези са свим наведеним.
(111) 75994
(210) Ж- 2018-965

(181) 19.06.2028.
(220) 19.06.2018.
(151) 20.11.2018.
(300) 1874226 20.12.2017. CA and UK00003316967
11.06.2018. GB.
(732) Marielle Global Limited, Palm Grove House,
P.O.Box 438, Road Town, Tortola, VG
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

MOPLAY
(511) Кл. 9: право првенства по основу GB пријаве
бр. UK00003316967 од 11.06.2018. године:
рачунарски софтвер; рачунарски апликативни
софтвер за мобилне телефоне и ручне рачунаре;
рачунарски софтвер за клађење, играње игара на
срећу и играње; електронске огласне табле;
електронске картице за схеме лојалности; картице са
магнетним подацима; електронске листе за клађење
које се могу преузимати са интернета; електронске
публикације које се могу преузимати са интернета;
делови и опрема за све наведене робе.
Кл. 28: право првенства по основу GB пријаве бр.
UK00003316967 од 11.06.2018. године: играчке, игре
и предмети за игру; електронске игре; интерактивне
електронске игре; карте за игре; гребне картице за
играње игара на срећу; апарати за играње
електронских игара; апарати за игре на срећу;
апарати за аркадне игре; игре које укључују игре на
срећу; игре на срећу; електронски терминали за
клађење; делови и опрема за све наведене робе.
Кл. 35: право првенства по основу GB пријаве бр.
UK00003316967 од 11.06.2018. године: оглашавање,
маркетинг и промотивне услуге; услуге лојалности,
стимулације и програма бонуса; услуге онлајн
обраде података; услуге малопродајних радњи
везаних за рачунарски софтвер, мобилне апликације
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Ж
и публикације које се могу преузимати са интернета.
Кл. 36: право првенства по основу GB пријаве бр.
UK00003316967 од 11.06.2018. године: финансијске
услуге; обезбеђивање кредита; схеме награђивања за
финансијску лојалност; схеме награђивања за
финансијске подстицаје; услуге обраде плаћања;
савети, консултације и информације у вези са свим
наведеним.
Кл. 38: право првенства по основу GB пријаве бр.
UK00003316967
од
11.06.2018.
године:
телекомуникације; услуге преноса и комуникације;
емитовање; услуге стриминга (преноса) података;
стриминг (пренос) уживо телевизије и радија;
пружање услуга соба за ћаскање (chat rooms) на
интернету; обезбеђивање онлајн форума; савети,
консултације и информације у вези са свим
наведеним.
Кл. 41: право првенства по основу CA пријаве бр.
1874226 од 20.12.2017. године: услуге кладионица;
услуге казина; услуге играња игара на срећу; услуге
играња у виду играња игара у казину; услуге
клађења; услуге забаве, наиме играње игара у казину;
услуге забаве, наиме, пружање услуга онлајн играња
игара
на
срећу
путем
веб
странице;
право првенства по основу GB пријаве бр.
UK00003316967о д 11.06.2018. године: услуге забаве;
електронско играње, клађење и играње игара на
срећу; организација игара; услуге онлајн игара;
спортске и културне активности; организација и
вођење такмичења; организација и презентација
догађаја у вези са играњем, клађењем и играњем
игара на срећу; информације које се пружају онлајн
из рачунарске базе података или путем интернета;
пружање приступа веб страници која омогућава
кориснику да се клади, игра игре на срећу и друге
игре; савети, консултације и информације у вези са
свим наведеним.
Кл. 42: право првенства по основу GB пријаве бр.
UK00003316967 од 11.06.2018. године: обезбеђивање
привремене употребе рачунарског софтвера који се
не може преузимати са интернета; хостинг
мултимедијских апликација; развој и дизајн
мобилних апликација; дизајн и развој рачунарског
софтвера; дизајн игара; креирање, хостинг и
одржавање веб страница; савети, консултације и
информације у вези са свим наведеним.
(111) 75995
(210) Ж- 2017-579

(181) 26.04.2027.
(220) 26.04.2017.
(151) 20.11.2018.
(732) Vinarija Čoka Plus d.o.o. Subotica, Корзо 1,
24000 Суботица, RS
(740) Драгољуб М. Ћосовић, Булевар Арсенија
Чарнојевића 54/12, 11070 Београд-Нови Београд
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(540)

(531) 05.07.10; 05.07.24; 25.01.15; 26.01.15; 26.01.18;
27.05.07; 27.05.22
(511) Кл. 16: етикете, картонске кутије и паковања
за производе направљене од хартије, картона и
сличних материјала, брошуре и штампани
материјали.
Кл. 32:
безалкохолна пића на бази воћа.
Кл. 33: вина а нарочито вина на бази различитих
врста воћа.
(111) 75996
(210) Ж- 2017-1762

(181) 10.11.2027.
(220) 10.11.2017.
(151) 21.11.2018.
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар
ослобођења 137, 11000 Београд, RS
(740) ПЛАВША & ПЛАВША ДОО патентна
канцеларија, Струмичка 51, 11050 Београд
(540)

(531) 24.17.25; 28.07.00
(511) Кл. 3: сапуни; парфимерија, етерична уља,
козметика, лосиони за косу.
Кл. 5: фармацеутски и медицински препарати;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини; дијететски суплементи за
људе;
фластери;
материјали
за
завијање;
дезинфекциона средства.
Кл. 8: ручни алати и справе (којима се ручно
управља); жилети.
Кл. 10:
хируршки, медицински апарати и
инструменти; апарати за масажу; хируршки
материјали за зашивање.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 41:
образовне услуге; припремање обука;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 44: медицинске услуге; услуге неге лепоте.
(111) 75997
(210) Ж- 2018-1091

(181) 11.07.2028.
(220) 11.07.2018.
(151) 21.11.2018.
(732) Живко Перишић, Солунска 32,
Београд-Стари град, RS
(740) Срђан Ђорђевић, адвокат, Чубрина 10,
Београд-Стари град
(540)

Ж
(111) 75999
(210) Ж- 2018-871

(181) 06.06.2028.
(220) 06.06.2018.
(151) 21.11.2018.
(732) AGRIJA RSL doo, Краља Петра I 48/16,
Сремска Митровица, RS
(540)

BRAZDA
(511) Кл. 5:
препарати за заштиту биља и
уништавање
биљних
штеточина,
хербициди,
фунгициди, инсектициди.
(111) 76000
(210) Ж- 2018-588

(181) 20.04.2028.
(220) 20.04.2018.
(151) 21.11.2018.
(732) CALIBRO DOO Topola, Деспота Стефана
Лазаревића 1, 34310 Топола, RS
(540)
(531) 03.11.03; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела.
(511) Кл. 44: медицинске услуге.
(111) 75998
(210) Ж- 2018-1714

(181) 25.10.2028.
(220) 25.10.2018.
(151) 21.11.2018.
(732) FOREO Ltd, KIU FU COMMERCIAL BLDG,
300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI,
Hong Kong, HK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FOREO
(511) Кл. 3: шминка за лице; препарати за негу коже;
маске за чишћење лица; препарати за чишћење за
личну употребу; козметички производи за употребу
на кожи; средства за прање руку; средства за
чишћење руку; козметичке боје; козметички
препарати у облику крема; пена за чишћење тела;
сапуни за личну употребу; препарати за чишћење
тела и негу лепоте; парфимерија и угодни мириси;
средства за чишћење козметичких четкица;
козметички производи за личну употребу;
козметички
препарати
у
облику
уља.
Кл. 8: справе за хигијену и негу лепоте за људску
употребу, наиме апарати за чишћење лица.
Кл. 21: производи за чишћење зуба; четке за
шминку; козметички прибор; четкице за чишћење
коже; четкице за бријање; прибор за скидање
шминке; четкице за зубе, електричне; четкице за
зубе; држачи четкица за зубе.
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(531) 05.01.16; 05.03.13; 05.03.15; 26.04.18; 27.03.11;
27.05.04; 27.05.07; 27.05.22; 29.01.13
(591) црвена, бела, зелена.
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће.
(111) 76001
(210) Ж- 2018-541

(181) 11.04.2028.
(220) 11.04.2018.
(151) 21.11.2018.
(732) "Стотекс" а.д. Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина 6/VI, Нови Сад, RS
(740) Исидора Николић Савин, Мирослава Антића 4,
21000 Нови Сад
(540)

(531) 01.03.02; 01.03.13; 27.05.03; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) златна, сива.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, сухомеснати производи, шунка,
кобасице,
конзервисано
месо,
конзервисано,
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Ж
замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће, желеи,
џемови, мaрмеладе, компоти, сок од парадајза за
кување, јаја, млеко и млечни производи (сир, напици
од млека, производи од млека), јестива уља и масти.
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. 32: пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, воћни напици и воћни сокови,
сирупи и други препарати за производњу пића.
(111) 76002
(210) Ж- 2018-484

(181) 30.03.2028.
(220) 30.03.2018.
(151) 21.11.2018.
(732) Привредно друштво за експлоатацију минералне
воде и производњу пића "Књаз Милош" а.д.
Аранђеловац, Јужна индустријска зона б.б.,
Аранђеловац, RS
(540)

(531) 01.15.14; 05.03.14; 05.07.12; 05.09.15; 06.01.01;
25.03.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.15
(591) црвена, зелена, жута, плава, бела.
(511) Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
(111) 76003
(210) Ж- 2018-706

(181) 15.05.2028.
(220) 15.05.2018.
(151) 21.11.2018.
(732) SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE
MREŽE d.o.o. Beograd, Булевар Пека Дапчевића 19 ,
Београд, RS
(540)

(531) 27.05.17; 27.05.21; 29.01.04
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(591) cobalt blue RGB: 0/51/255, pantone: 072C,
CMYK: 92/73/0/0, HEX: 0033FF, LAB: 33/57/106,
HSB: 228/100/100
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
(111) 76004
(210) Ж- 2016-1818

(181) 27.10.2026.
(220) 27.10.2016.
(151) 21.11.2018.
(732) MEGGLE Srbija d.o.o., Саве Ковачевића 58,
34000 Крагујевац, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Студентски трг
4, Београд
(540)

Una
(511) Кл. 29: млеко и млечни производи; јестива уља
и масти; намази или преливи за хлеб на бази млека,
протеина, масти; намази или преливи за хлеб на бази
сојиних протеина за исхрану; млеко за кафу и чај
које се углавном састоји од угљених хидрата,
протеина и/или масти; какао путер; унапред
припремљени дезерти или дезерти у праху и други
слични оброци на бази млека; супе; сурутка за
исхрану; сурутка, казеин, концентрати од воћа или
протеина за исхрану; сва напред наведена роба
такође у праху, за потребе исхране; сокови од воћа и
поврћа за кување; мармеладе, џемови; животињска
маст у праху (јестиве масти); биљна маст у праху
(јестиве масти); путер и препарати од путера,
павлака, производи од павлаке, биљна павлака,
производи од биљне павлаке, кисело млеко, јогурт,
напици од јогурта, млеко без лактозе, производи од
млека без лактозе; павлака за кафу; имитација сира;
сурутка; сир од киселог млека; сир; воћне
грицкалице; сојино млеко (замена за млеко); напици
од млека, у којима млеко преовлађује; маргарин,
кокосов путер, воћна салата, воћни желеи, какао
путер, павлака, милерам, свежи сир, цацики.
Кл. 30: пекарски производи и хлеб, преливени,
пуњени или намазани; пита хлеб; пуњен пита хлеб;
брашна; препарати од житарица; пица, паста или
хлебни производи, укључујући и оне који су
преливени и/или пуњени кобасицом и/или месом
и/или сиром и/или воћем и/или поврћем и/или
печуркама; ужине, наиме багет и/или тост и/или
пециво и/или пита хлеб, које су углавном преливене
и/или пуњене кобасицом и/или производима од меса,
као и сиром и/или воћем и/или поврћем и/или
печуркама; пецива и кондиторски производи,
мајонез; сосови (додаци јелима), нарочито преливи
за салату и умаци; додаци јелима; концентрати од
какаа за прехрамбену индустрију; хлеб и хлебни
производи, такође намазани или преливени путером,
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препаратима на бази путера, сиром, препаратима на
бази сира и/или препаратима од соје; сладолед;
сладолед у праху; јестиве соли; природни
заслађивачи; намази или преливи за хлеб на бази
угљених
хидрата;
воћни
умаци;
пудинзи.
Кл. 32: сокови од воћа и поврћа који се користе као
напици и/или за прављење напитака или за додатак
напицима; безалкохолна пића, нарочито напици који
садрже млеко и млечне производе; сирупи и други
препарати за прављење напитака; препарати за
прављење алкохолних пића на бази павлаке, млека,
сурутке, млечног шећера, воћа, какаа и/или
протеина; пића од сурутке.
(111) 76005
(210) Ж- 2018-529

(181) 12.04.2028.
(220) 12.04.2018.
(151) 21.11.2018.
(300) 302017000115724 13.10.2017. IT.
(732) FARMINA PET FOODS DOO INĐIJA, Саве
Ковачевића бб, Инђија, RS
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000 Београд
(540)

Ж
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000 Београд
(540)

(531) 03.01.06; 03.01.08; 05.03.15; 26.01.15; 26.01.18;
26.04.18; 26.07.05; 27.05.07; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, тиркиз, плава, сива.
(511) Кл. 31: храна за кућне љубимце; хранљиве
супстанце обрађене за животиње; оброци за
животиње; храна за животиње за одвикавање од
дојења и прелазак на чврсту храну; храна за кућне
љубимце; балансирана храна за животиње;
препарати за храну за животиње; храна за
млеконосне животиње, храна за животиње која
садржи биљне екстрате; кости и јестиви штапићи за
кућне љубимце; храна на бази житарица за
животиње; јестиви производи за жвакање за кућне
љубимце; пољопривредни производи конзервисани
за храну за животиње; храна у конзервама или
кутијама за животиње; производи на бази житарица
које конзумирају животиње.
(111) 76007
(210) Ж- 2018-959

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.24
(511) Кл. 31: храна за кућне љубимце; хранљиве
супстанце обрађене за животиње; оброци за
животиње; храна за животиње за одвикавање од
дојења и прелазак на чврсту храну; храна за кућне
љубимце; балансирана храна за животиње;
препарати за храну за животиње; храна за
млеконосне животиње, храна за животиње која
садржи биљне екстрате; кости и јестиви штапићи за
кућне љубимце; храна на бази житарица за
животиње; јестиви производи за жвакање за кућне
љубимце; пољопривредни производи конзервисани
за храну за животиње; храна у конзервама или
кутијама за животиње; производи на бази житарица
које конзумирају животиње.
(111) 76006
(210) Ж- 2018-530

(181) 12.04.2028.
(220) 12.04.2018.
(151) 21.11.2018.
(300) 302017000115729 13.10.2017. IT.
(732) FARMINA PET FOODS DOO INĐIJA,
Саве Ковачевића бб, Инђија, RS
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(181) 19.06.2028.
(220) 19.06.2018.
(151) 21.11.2018.
(732) DCP HEMIGAL d.o.o., Текстилна 97,
16000 Лесковац, RS
(540)

(531) 25.01.01; 26.05.22
(591) Pantone 294C, Pantone 123C
(511) Кл. 3: козметика.
(111) 76008
(210) Ж- 2018-941

(181) 15.06.2028.
(220) 15.06.2018.
(151) 21.11.2018.
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(732) Никола Буквић and Милан Богић, Булевар
Европе 17/57, 21000 Нови Сад, RS i Железничка 46,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 05.07.02; 25.01.01; 25.05.25; 27.05.01
(511) Кл. 16: амбалажа за флаше од папира или
картона; бележнице за скицирање; бели картон;
беџеви од картона; беџеви од папира; беџеви с
именом од папира; билтени са вестима (штампани
материјал);
билтени
(штампани
материјал);
биоразградиве посуде од папирне пулпе за храну за
понети; блокови за белешке; блокови за записивање;
блокови за цртање; блокови са неувезаним
листовима папира; блокови са папиром за писање;
божићне честитке; вежбанке; вежбанке (празне);
визит картице; влакнасти папир; водоотпорни папир;
дечије радне свеске; декоративне књиге за клубстолове; дебели папир за цртање; дневне новине;
гравуре; дописнице, разгледнице; држачи за хемијске
оловке; држачи листова; држачи за писма; држачи
спајалица; етикете, не од текстила, за бар кодове;
заставе од папира; заставе и троугласте заставице од
папира; заштитни папир; зидни календари;
илустровани нотеси; календари; календари са
кидањем
страница;
канцеларијска
папирна
галантерија; канцеларијске актовке (канцеларијски
материјал); канцеларијске фасцикле; канцеларијске
футроле; канцеларијски папир; канцеларијски
прибор за писање; картице за белешке; картице за
писање кратких порука; картице за уписивање
података; картон за паковање; картони за испоруку
робе; картонска амбалажа; картонска облога за
ребрасти картон; картонске висеће етикете;
картонске или папирне кутије за поклоне; картонске
кутије; картонске кутије за индустријско паковање;
картонске кутије за поклоне; картонске носиљке за
храну и пиће; картонске посуде; картонске склопиве
кутије за паковање; картон у боји (обојени картон);
картонски натписи; кесе од папира за паковање; кесе
од пластике за паковање; клишеи; књиге рецепата;
компјутер папир; конусне папирне кесе; корице
књига; лењири за нацрте; кутије од картона за
паковање; маркетиншки леци; непровидни папир;
новинарски нотеси; новине; новине са великим
тиражом; новински папир; офсет папир; папир за
коверте; папир за кућне потребе; папир за кућну и
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индустријску употребу; папир за ласерске штампаче;
папирне етикете за идентификацију; папирне
етикете; папирне висеће етикете; папирне кесице за
поклоне; печати за обележавање; печати са адресом;
печати са мастилом; планови, пројекти; постери;
свеске од папира; тврди картон; техничке оловке;
фасцикле за писма; фасцикле за презентације;
фасцикле од папира; хемијске оловке.
Кл. 32: але пива; безалкохолна пива; але пива са
укусом кафе; але пиво од ђумбира; лагер пиво; пива
заштићена именом порекла "Pilsneг"; пива са укусом
кафе; пиво; пиво са лимунадом; портер (пиво);
пшенично пиво; светла але пива; сладно пиво;
сладовина; црна пива (пива од прженог слада).
Кл. 33: алкохолна пића; алкохолни напици од воћа;
алкохолни напици са сладом, осим пива; алкохол од
пиринча; аперитиви на бази вина; аперитиви на бази
дестилованих алкохолних пића; аперитиви на бази
жестоких пића; бела вина; биљни ликери; бренди;
вермут; вина од грожђа; виски; водка; воћна вина;
горка алкохолна пића – битери- горки алкохолни
аперитиви; дестилована жестока пића; жестока
алкохолна
пића
(дестилована);
јабуковаче;
крушковача; ликери на бази кафе; напици на бази
вина; непенушава вина; пенушава вина; пенушава
вина од грожђа; пенушава воћна вина; слатка вина;
црвена вина.
(111) 76009
(210) Ж- 2018-564

(181) 17.04.2028.
(220) 17.04.2018.
(151) 21.11.2018.
(732) Олга Стојановић, Антифашистичке борбе 57,
Нови Београд, RS
(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић ,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

COLONIA
(511) Кл. 9: музика на носачима звука и слике.
Кл. 41: обука; стручно оспособљавање; разонода;
спортске и културне активности; изнајмљивање
звучних снимака; клубови (услуге клубова);
компоновање
музике;
компоновање
песама;
обавештења о разоноди; организација и одржавање
концерата; приредбе (организација и одржавање
приредби); производња музике; пружање оn-line
музике, која није за преузимање; пружање оn-line
видео снимака, који нису за преузимање; студио за
снимање (услуге студија за снимање); услуге
уметника забављача; организовање спортских
такмичења; услуге личног тренера; услуге теретане и
фитнеса; издавање књига и часописа; оn-line
издавање књига и часописа.
Кл. 43: улуге обезбеђења хране и пића; привремени
смештај.
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(111) 76010
(210) Ж- 2018-708

(181) 15.05.2028.
(220) 15.05.2018.
(151) 21.11.2018.
(732) "EKO SNACK" DOO ZA PROIZVODNJU
PROMET I USLUGE KULA, Крстурски пут 25,
Кула, RS
(740) Игор Исаиловић, адвокат, Балканска 16,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.03; 26.03.07; 26.03.10; 26.03.22; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04
(591) црвена, бела, зелена, светло телена и жута боја.
(511) Кл. 3: препарати за чишћење стаклених
површина.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 76011
(210) Ж- 2018-709

(181) 15.05.2028.
(220) 15.05.2018.
(151) 21.11.2018.
(732) "EKO SNACK" DOO ZA PROIZVODNJU
PROMET I USLUGE KULA, Крстурски пут 25,
Кула, RS
(740) Игор Исаиловић, адвокат, Балканска 16,
11000 Београд
(540)

(531) 01.15.03; 26.03.07; 26.03.10; 26.03.22; 29.01.01; 29.01.02
(591) бела, црвена, жута, браон, сива
(511) Кл. 3:
препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 76012
(210) Ж- 2018-1014

ЗИС / RS / IPO

(181) 26.06.2028.
(220) 26.06.2018.
(151) 21.11.2018.

Ж
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 03.01.06; 03.01.08; 03.01.27; 03.01.28; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.14
(591) наранџаста, црна, сива, бела
(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 микроорганизама за
медицинску или ветеринарску употребу.
Кл. 31:
храна за животиње, храна за јачање
животиња.
(111) 76013
(210) Ж- 2018-514

(181) 05.04.2028.
(220) 05.04.2018.
(151) 21.11.2018.
(732) JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 104,
San Francisco, California 94107, US
(740) Павловић Гордана, адвокат, Павловић
Миливоје, адвокат, Мајке Јевросиме 53,
11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01
(511) Кл. 9: компјутери; компјутерски хардвер,
програми уграђени у производ (firmware) и софтвер;
софтвер за мобилне уређаје који се може преузети за
употребу код оралних вапорајзера за пушење,
нарочито софтвер за даљинско мењање и чување
подешавања температуре вапорајзера и ажурирање
програма уграђених у вапорајзере; батерије и
електрични
акумулатори
за
електричне
и
електронске цигарете; пуњачи батерија за употребу
код електричних и електронских цигарета; USB
пуњачи за електричне и електронске цигарете;
аутомобилски пуњачи за електричне и електронске
цигарете; електронски уређаји и апарати за пуњење и
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Ж
држање електричних и електронских цигарета;
делови, опрема и прибор за горе наведену робу.
Кл. 11: електрични вапорајзери за вапоризацију
хербалних и биљних материја за употребу у
домаћинству; уређаји за употребу у вапоризацији;
грејни елементи и грејни улошци за употребу са
опремом за вапоризацију замена за дуван, раствора
са никотином и раствора без никотина; уређаји за
грејање дувана и производа од дувана; уређаји за
системе који производе пару; делови, опрема и
прибор
за
горе
наведен
у
робу.
Кл. 34: течност на бази никотина, нарочито течни
никотин који се користи за пуњење електронских
цигарета; патроне које се продају напуњене течним
никотином за електронске цигарете; течности за
пуњење електронских цигарета, нарочито хемијске
ароме у течном облику које се користе за пуњење
електронских цигарета; хемијске ароме у течном
облику и замене за дуван у облику течног раствора
који нису за употребу у медицинске сврхе; патроне
за електронске цигарете које се продају напуњене
хемијским аромама у течном облику; електронске
цигарете; електронски вапорајзери за пушење,
нарочито електронске цигарете; замене за дуван у
облику течног раствора који нису за употребу у
медицинске сврхе за електронске цигарете; патроне
које се продају празне за пуњење електронских
цигарета;
електрични
вапорајзери,
нарочито
бездимне луле-вапорајзери за уношење и удисање
дувана и других биљних материја; електрични
вапорајзери за вапоризацију дувана; капсуле са
обрађеним дуваном; дуван за луле, нарочито дуван за
употребу у електричним вапорајзерима; дуван, било
обрађен или необрађен; дуван за пушење, дуван за
употребу у лулама, дуван за мотање, снус дуван;
дуван који се продаје у капсулама; артикли за
пушаче за електричне и електронске цигарете,
нарочито футроле за електронске цигарете и прибор
за електронске цигарете и кутије за електронске
цигарете и прибор за електронске цигарете; делови,
опрема и прибор за горе наведену робу.
Кл. 35: услуге малопродаје које се односе на
електричне вапорајзере и сродне електронске уређаје
за потрошаче, софтвер за мобилне уређаје који се
може преузети за употребу код оралних вапорајзера
за пушење, течност на бази никотина, нарочито
течни никотин који се користи за пуњење
електронских цигарета, патроне које се продају
напуњене течним никотином за електронске
цигарете, течности за пуњење електронских
цигарета, нарочито хемијске ароме у течном облику
које се користе за пуњење електронских цигарета,
хемијске ароме у течном облику и замене за дуван у
облику течног раствора које нису за употребу у
медицинске сврхе, патроне које се продају напуњене
хемијским аромама у течном облику за електронске
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цигарете,
електронске
цигарете,
електронски
вапорајзери за пушење, нарочито електронске цигарете,
замене за дуван у облику течног раствора које нису за
употребу у медицинске сврхе за електронске цигарете,
патроне које се продају празне за пуњење електронских
цигарета, електричне вапорајзере, нарочито бездимне
луле-вапорајзере за уношење и удисање дувана и
других биљних материја, електричне вапорајзере за
вапоризацију дувана, капсуле са обрађеним дуваном,
дуван за луле, нарочито дуван за употребу у
електричним вапорајзерима, дуван, било обрађен или
необрађен,дуван за пушење,дуван за употребу у
лулама, дуван за мотање, снус дуван, дуван који се
продаје у капсулама, артикле за пушаче за електричне и
електронске цигарете, нарочито футроле за електронске
цигарете и прибор за електронске цигарете и кутије за
електронске цигарете и прибор за електронске
цигарете, компоненте за електричне и електронске
цигарете, нарочито атомајзере за замене за дуван,
картомајзере за замене за дуван, клиромајзере за замене
за дуван, електричне калемове који се продају као
компоненте за електричне и електронске цигарете и
електронске уређаје за пушење и услуге демонстрације
сродних
производа;
пружање
информација
потрошачима у области електричних вапорајзера и
сродних електронских уређаја за широку потрошњу,
софтвера за мобилне уређаје који се може преузети за
употребу код оралних вапорајзера за пушење, течности
на бази никотина, нарочито течног никотина који се
користи за пуњење електронских цигарета, патрона
које се продају напуњене течним никотином за
електронске
цигарете,
течности
за
пуњење
електронских цигарета, нарочито хемијских арома у
течном облику које се користе за пуњење електронских
цигарета, хемијских арома у течном облику и замена за
дуван у облику течног раствора које нису за употребу у
медицинске сврхе, патрона које се продају напуњене
хемијским аромама у течном облику за електронске
цигарете, електронских цигарета, електронских
вапорајзера за пушење, нарочито електронских
цигарета, замена за дуван у облику течног раствора за
електронске цигарете које нису за употребу у
медицинске сврхе патрона које се продају празне за
пуњење
електронских
цигарета,
електричних
вапорајзера, нарочито бездимних лула-вапорајзера за
уношење и удисање дувана и других биљних материја,
електричних вапорајзера за вапоризацију дувана,
капсула са обрађеним дуваном, дувана за луле,
нарочито дувана за употребу у електричним
вапорајзерима,
дувана,
било
обрађеног
или
необрађеног,дувана за пушење, дувана за луле, дувана
за мотање, снус дувана, дувана који се продаје у
касулама, артикала за пушаче за електричне и
електронске цигарете, нарочито футрола за електронске
цигарете и прибора за електронске цигарете и кутија за
електронске цигарете и прибора за електронске
ЗИС / RS / IPO
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цигарете,компонената за електричне и електронске
цигарете, нарочито атомајзера за замене за дуван,
картомајзера за замене за дуван, клиромајзера за замене
за дуван, електричних калемова који се продају као
компоненте за електричне и електронске цигарете и
електронских уређаја за пушење и услуге
демонстрације сродних производа.
Кл. 37:
одржавање, уградња и поправљање
електричних вапорајзера и сродних електронских
уређаја за широку потрошњу.
Кл. 42:
решавање проблема у смислу
дијагностификовања проблема са електроником
широке потрошње, нарочито са електричним
вапорајзерима, софтвером и периферним уређајима
за вапорајзере и сродним електронским уређајима
широке потрошње; консалтинг у области решавања
проблема у смислу дијагностификовања проблема са
електроником широке потрошње, нарочито са
електричним
вапорајзерима,
софтвером
и
периферним уређајима за вапорајзере и сродним
електронским уређајима за потрошаче; одржавање,
инсталирање и поправљање софтвера.
(111) 76014
(210) Ж- 2018-1148

(181) 18.07.2028.
(220) 18.07.2018.
(151) 21.11.2018.
(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija
Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12,
1000 Skoplje, MK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Dopezal
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 76015
(210) Ж- 2017-153

(181) 03.02.2027.
(220) 03.02.2017.
(151) 23.11.2018.
(732) Trajan d.o.o. Preduzeće za ugostiteljstvo,
turizam, zanatstvo i lične usluge, spoljnu i unutrašnju
trgovinu, Устаничка 64/XIII, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.04.11; 26.04.12; 27.05.01
(511) Кл. 4: индустријска уља и масти; мазива;
једињења за скупљање прашине влажењем и
везивањем горива (укључујући моторна течна
горива) и материје за осветљавање; свеће и фитиљи
за осветљавање.
ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 6: обични метали и њихове легуре; метални
грађевински материјали; металне преносне грађевине;
материјали од метала за железничке шине; неелектричне
жице и каблови од обичног метала; браварски
производи; мали метални гвожђарски производи;
цевчице и цеви од метала; сефови.
Кл. 8: ножићи за бријање.
Кл. 9: апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
електрични,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и
наставу; апарати и инструменти за спровођење,
укључивање, претварање, акумулирање, регулисање
и контролу струје; апарати за снимање, пренос и
репродуковање звука или слике; магнетни носиоци
података, дискови за снимање; механизми за апарате
који се покрећу новцем или жетоном; регистар касе,
рачунарске машине, опрема за обраду података и
компјутери; апарати за гашење пожара; електричне
батерије, галванске батерије, соларне батерије,
пуњачи за батерије.
Кл. 11: батеријске лампе; апарати за осветљавање,
грејање, производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе,
сијалице за осветљење.
Кл. 16:
хартија, картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и
кућне потребе; уметнички материјали; кичице;
писаће машине и канцеларијски прибор (изузев
намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев
апарата); пластични материјал за паковање;
штампарска слова; клишеи; оловке; пластичне
фолије, торбе, вреће за увијање и паковање; селотејп;
једнострано и двострано лепљиве траке; лепкови за
канцеларијску или кућну употребу.
Кл. 17: ПВЦ изолир траке.
Кл. 34: упаљачи на плин.
(111) 76016
(210) Ж- 2018-930

(181) 14.06.2028.
(220) 14.06.2018.
(151) 26.11.2018.
(732) ЦИПЕЛГРАД ДОО, Седме Војвођанске
бригаде 33а, Сремска Каменица, RS
(540)

(531) 09.09.07; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.15
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(591) тамно плава, светло плава, жута, роза, бела,
светло зелена, црвена, наранџаста, љубичаста, тамно
зелена
(511) Кл. 10: ортопедска обућа.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 37: поправка обуће.
(111) 76017
(210) Ж- 2018-337

(181) 05.03.2028.
(220) 05.03.2018.
(151) 26.11.2018.
(732) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD, Кумодрашка
290, 11000 Београд, RS
(740) Драган Псодоров, Хаџи Мeлентијева 46,
Београд
(540)

Гласник интелектуалне својине 2018/12
Intellectual Property Gazette 2018/12
подове, крпе намочене детерџентом за чишћење,
средства за сушење судова у машинама за судове,
восак за подове, хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству, препарати за бељење
(уклањање боја) за употребу у домаћинству,
омекшивачи рубља, абразиви, абразивна паста, течна
абразивна средства за прање, чишћење и полирање,
прашкаста абразивна средства за прање, чишћење и
полирање, средства за чишћење и дезинфекцију WC
шоља, течни детерџент за прање судова, препарати
за прање и други препарати за употребу код прања
веша, средства за машинско прање посуђа, сјај за
машинско прање посуђа.
Кл. 5:
детерџенти за медицинску употребу,
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе,
пургативи (средства за чишћење), средства за
чишћење, лаксативи, дезинфекциона средства за
хемијске
тoалете,
дезинфекциона
средства,
антибактеријски сапуни, антибактеријска средства за
прање руку.
(111) 76018
(210) Ж- 2018-702

(531) 27.01.16; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) Кл. 1: дестилована вода, закисељена вода за
пуњење акумулатора, препарати за омекшавање
воде, хемикалије за избељивање текстила, препарати
за влажење који се користе у избељивању,
индустријске хемикалије, препарати за одмашћивање
у производним процесима, детерџенти за употребу у
производним процесима, препарати за бељење
(уклањање боје) за индустријску употребу,
омекшивачи
за
индустријску
употребу.
Кл. 3: шампони, штирак за сјај веша, штирак за веш,
штирак за прање веша, течни сапун, сапун, сапун за
избељивање текстила, плавило за веш, препарати за
бељење веша, препарати за чишћење, препарати за
полирање, средства за полирање намештаја и подова,
препарати за сјај (полири), восак за паркет, восак за
полирање, препарати за уклањање мрља, сода за
прање, чишћење, детерџенти, који нису за употребу
у производним процесима и за медицинску употребу,
раствори за чишћење, производи за одмашћивање,
који нису за употребу у процесу производње,
препарати за уклањање каменца за употребу у
домаћинству, препарати за уклањање боје, препарати
за прање, течности за чишћење ветробранских
стакала, течности за чишћење стакала, препарати за
уклањање рђе, хемикалије за освежавање боја за
употребу
у
домаћинству
(прање
веша),
оплемењивачи рубља за употребу у перионицама,
препарати за отчепљивање одводних цеви, препарати
за хемијско чишћење, неклизајуће течности за
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(181) 14.05.2028.
(220) 14.05.2018.
(151) 26.11.2018.
(732) GRAMINEX, L.L.C., 95 Midland Road, 48638,
Saginaw, MI, US
(740) Ненад Алексић, Василија Ивановића 12,
Београд
(540)

G63
(511) Кл. 5: дијететски додаци, додаци исхрани
(111) 76019
(210) Ж- 2018-1255

(181) 03.08.2028.
(220) 03.08.2018.
(151) 26.11.2018.
(732) Влада Републике Србије, Канцеларија за
информационе технологије и електронску управу,
Немањина 11, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 24.15.21; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела.
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати; апликацијски софтвер; аудио и
видео траке; аудио интерфејси; аудио књиге; аудиокасете; аудио-траке са музичким садржајем.
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Кл. 16: програми сувенири; штампани материјали за
подучавање, образовање и наставу; књиге; летци, флајери;
маркери за књиге; новине; слике, урамљене или
неурамљене; цртежи, скице; честитке, разгледнице;
штампане публикације; штампане ствари; штампани
визуелни прикази; штампани материјал [ви скока
штампа]; штампани роковници; постери; слике; штампа у
виду слика; туристички водичи.
Кл. 18: торбе као сувенири.
Кл. 28: играчке.
Кл. 35:
маркетинг; задружно рекламирање и
маркетинг; маркетинг, истраживање тржишта и
анализирање тржишта; промовисање, рекламирање и
маркетинг интеренет страница.
Кл. 38: аудио, видео и мулти медијско емитовање
садржаја путем интернета и других комуникацијских
мрежа; електронски пренос слика, фотографија,
графичких слика и илустрација путем глобалне
рачунарске мреже; пренос видео садржаја, филмова,
слика, текста, фотографија, игара, садржаја који су
створили корисници, аудио садржаја, и информација
путем интернета; пренос дигиталних аудио и видео
садржаја преко глобалне рачунарске мреже; пренос
мултимедијалног
садржаја
путем
интернета;
телекомуникације;
телекомуникацијске
и
комуникацијске услуге; пренос података, звука и
слике; пренос и дистрибуција података или аудиовизуелних слика путем глбалне рачуна реке мреже
или интернета.
Кл. 41:
образовање одраслих; образовање,
подучавање и обука; тренирање [образовање и
обука]; услуге академског образовања; услуге
високошколског образовања; услуге образовања,
обуке и забаве; услуге образовања и обуке које се
односе на уметност и занат; услуге образовања,
обуке и подучавања у вези са израдом и
производњом;
вођење
културних
догађаја;
организовање изложби за културне или образовне
потребе; организовање и вођење радионица [обука];
он-лајн издавање електронских књига и часописа;
организовање
и
спровођење
концерата;
организовање образовних догађаја; организовање
образовних, забавних, спортских и културних
догађаја; писање песама; писање сценарија; писање
текстова; позоришна продукција; продукција радио и
телевизијских програма; телевизијска забава;
фотографисање; културне активности.
Кл. 42: графички дизајн; дизајн и креирање веб
сајтова; дизајн и развој мултимедијалних производа;
дизајнирање
одеће;
индустријски
дизајн;
истраживање и развој производа; консултантске и
информативне услуге које се односе на дизајн,
програмирање и одржавње рачунарског софтвера;
консултантске услуге које се односе на дизајн и
развој информационе и комуникационе технологије;
консултантске услуге које се односе на креирање и
ЗИС / RS / IPO

Ж
дизајнирање веб сајтова; консултантске услуге које се
односе на планирање и дизајн туристичких агенција;
научна истраживања; научне и технолошке услуге;
планирање
и
дизајн
туристичких
агенција;
програмирање мултимедијских апликација; развој веб
сајтова; саветовање у вези информационих технологија;
саветовање у вези са дизајном; услуге дизајна; хостинг
веб сајтова; дигитализација звука и слике; дизајн и развој
носилаца дигиталног звука и слике.
Кл. 45: консултације о интелектуалној својини.
(111) 76020
(210) Ж- 2018-1254

(181) 03.08.2028.
(220) 03.08.2018.
(151) 26.11.2018.
(732) Влада Републике Србије, Канцеларија за
информационе технологије и електронску управу,
Немањина 11, 11000 Београд, RS
(540)

(531) 24.15.21; 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела.
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати; апликацијски софтвер; аудио и
видео траке; аудио интерфејси; аудио књиге; аудиокасете; аудио-траке са музичким садржајем.
Кл. 16: програми сувенири; штампани материјали за
подучавање, образовање и наставу; књиге; летци, флајери;
маркери за књиге; новине; слике, урамљене или
неурамљене; цртежи, скице; честитке, разгледнице;
штампане публикације; штампане ствари; штампани
визуелни прикази; штампани материјал [ви скока
штампа]; штампани роковници; постери; слике; штампа у
виду слика; туристички водичи.
Кл. 18: торбе као сувенири.
Кл. 28: играчке.
Кл. 35:
маркетинг; задружно рекламирање и
маркетинг; маркетинг, истраживање тржишта и
анализирање тржишта; промовисање, рекламирање и
маркетинг интеренет страница.
Кл. 38: аудио, видео и мулти медијско емитовање
садржаја путем интернета и других комуникацијских
мрежа; електронски пренос слика, фотографија,
графичких слика и илустрација путем глобалне
рачунарске мреже; пренос видео садржаја, филмова,
слика, текста, фотографија, игара, садржаја који су
створили корисници, аудио садржаја, и информација
путем интернета; пренос дигиталних аудио и видео
садржаја преко глобалне рачунарске мреже; пренос
мултимедијалног
садржаја
путем
интернета;
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телекомуникације;
телекомуникацијске
и
комуникацијске услуге; пренос података, звука и слике;
пренос и дистрибуција података или аудио-визуелних
слика путем глбалне рачуна реке мреже или интернета.
Кл. 41: образовање одраслих; образовање, подучавање и
обука; тренирање [образовање и обука]; услуге
академског образовања; услуге високошколског
образовања; услуге образовања, обуке и забаве; услуге
образовања и обуке које се односе на уметност и занат;
услуге образовања, обуке и подучавања у вези са
израдом и производњом; вођење културних догађаја;
организовање изложби за културне или образовне
потребе; организовање и вођење радионица [обука]; онлајн издавање електронских књига и часописа;
организовање и спровођење концерата; организовање
образовних догађаја; организовање образовних,
забавних, спортских и културних догађаја; писање
песама; писање сценарија; писање текстова; позоришна
продукција; продукција радио и телевизијских програма;
телевизијска
забава;
фотографисање;
културне
активности.
Кл. 42: графички дизајн; дизајн и креирање веб сајтова;
дизајн и развој
мултимедијалних производа;
дизајнирање одеће; индустријски дизајн; истраживање и
развој производа; консултантске и информативне услуге
које се односе на дизајн, програмирање и одржавње
рачунарског софтвера; консултантске услуге које се
односе на дизајн и развој информационе и
комуникационе технологије; консултантске услуге које
се односе на креирање и дизајнирање веб сајтова;
консултантске услуге које се односе на планирање и
дизајн туристичких агенција; научна истраживања;
научне и технолошке услуге; планирање и дизајн
туристичких агенција; програмирање мултимедијских
апликација; развој веб сајтова; саветовање у вези
информационих технологија; саветовање у вези са
дизајном; услуге дизајна; хостинг веб сајтова;
дигитализација звука и слике; дизајн и развој носилаца
дигиталног звука и слике.
Кл. 45: консултације о интелектуалној својини.
(111) 76021
(210) Ж- 2018-1253

(181) 03.08.2028.
(220) 03.08.2018.
(151) 26.11.2018.
(732) Влада Републике Србије, Канцеларија за
информационе технологије и електронску управу,
Немањина 11, 11000 Београд, RS
(540)
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(531) 24.15.21; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела.
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати; апликацијски софтвер; аудио и
видео траке; аудио интерфејси; аудио књиге; аудиокасете; аудио-траке са музичким садржајем.
Кл. 16: програми сувенири; штампани материјали за
подучавање, образовање и наставу; књиге; летци,
флајери; маркери за књиге; новине; слике, урамљене или
неурамљене; цртежи, скице; честитке, разгледнице;
штампане публикације; штампане ствари; штампани
визуелни прикази; штампани материјал [ви скока
штампа]; штампани роковници; постери; слике; штампа
у виду слика; туристички водичи.
Кл. 18: торбе као сувенири.
Кл. 28: играчке.
Кл. 35:
маркетинг; задружно рекламирање и
маркетинг; маркетинг, истраживање тржишта и
анализирање тржишта; промовисање, рекламирање и
маркетинг интеренет страница.
Кл. 38: аудио, видео и мулти медијско емитовање
садржаја путем интернета и других комуникацијских
мрежа; електронски пренос слика, фотографија,
графичких слика и илустрација путем глобалне
рачунарске мреже; пренос видео садржаја, филмова,
слика, текста, фотографија, игара, садржаја који су
створили корисници, аудио садржаја, и информација
путем интернета; пренос дигиталних аудио и видео
садржаја преко глобалне рачунарске мреже; пренос
мултимедијалног
садржаја
путем
интернета;
телекомуникације;
телекомуникацијске
и
комуникацијске услуге; пренос података, звука и
слике; пренос и дистрибуција података или аудиовизуелних слика путем глбалне рачуна реке мреже
или интернета.
Кл. 41:
образовање одраслих; образовање,
подучавање и обука; тренирање [образовање и
обука]; услуге академског образовања; услуге
високошколског образовања; услуге образовања,
обуке и забаве; услуге образовања и обуке које се
односе на уметност и занат; услуге образовања,
обуке и подучавања у вези са израдом и
производњом;
вођење
културних
догађаја;
организовање изложби за културне или образовне
потребе; организовање и вођење радионица [обука];
он-лајн издавање електронских књига и часописа;
организовање
и
спровођење
концерата;
организовање образовних догађаја; организовање
образовних, забавних, спортских и културних
догађаја; писање песама; писање сценарија; писање
текстова; позоришна продукција; продукција радио и
телевизијских програма; телевизијска забава;
фотографисање; културне активности.
Кл. 42: графички дизајн; дизајн и креирање веб
сајтова; дизајн и развој мултимедијалних производа;
дизајнирање
одеће;
индустријски
дизајн;
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истраживање и развој производа; консултантске и
информативне услуге које се односе на дизајн,
програмирање и одржавње рачунарског софтвера;
консултантске услуге које се односе на дизајн и развој
информационе
и
комуникационе
технологије;
консултантске услуге које се односе на креирање и
дизајнирање веб сајтова; консултантске услуге које се
односе на планирање и дизајн туристичких агенција;
научна истраживања; научне и технолошке услуге;
планирање
и
дизајн
туристичких
агенција;
програмирање мултимедијских апликација; развој веб
сајтова; саветовање у вези информационих технологија;
саветовање у вези са дизајном; услуге дизајна; хостинг
веб сајтова; дигитализација звука и слике; дизајн и развој
носилаца дигиталног звука и слике.
Кл. 45: консултације о интелектуалној својини.
(111) 76022
(210) Ж- 2018-627

(181) 26.04.2028.
(220) 26.04.2018.
(151) 27.11.2018.
(732) Влада Петровић, Јужни Булевар 17/17,
Београд, RS
(540)

(531) 01.15.03; 02.01.08; 02.01.22; 26.04.14; 26.04.18;
27.05.12; 27.05.24; 29.01.15
(591) бела, црна, зелена, сива, розе, тегет плава.
(511) Кл. 16: aмбалажа за флаше од папира или
картона; блокови за цртање; блокови (канцеларијски
материјал); ваучери; врећице (ковертe, кесе) од
папира или пластике, за паковање; гумице за
брисање; дописнице, разгледнице; држачи за оловке;
држачи оловака; држачи печата; држачи списа,
докумената
(канцеларијски
прибор);
држачи
страница књига; жигови (печати); зарезачи за оловке,
електронски и неелектронски; картон; књиге;
књижице; коверте; комплети за цртање; композери за
слагање; кутије за оловке; новине; оловке; оловке за
цртање; оловке од дрвеног угља; портрети; постери;
слике; слике, урамљене или неурамљене; школска
опрема (свеске и прибор за писање); штампани
материјал (вискока штампа); штампане ствари;
штампани роковници.
Кл. 25: бадемантили; бициклистичка одећа; блузе,
кошуље; боди (женско рубље); велови (одећа);
визири, штитници од сунца (покривала за главу);
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водоотпорна одећа; врхови обуће; гаће; гаћице за бебе
(доњи веш); гимнастичке патике; горњи делови обуће;
горњи делови чизама; готова, конфекцијска одећа;
доњи веш; доњи веш за упијање зноја; дресови (одећа);
јакне (одећа); кабанице (одећа); капе (за главу); капе за
купање; капе за туширање; капути; качкети; кимона;
комплети (одећа); корсети; корсети (доњи веш);
костими за маскембале; кошуље кратких рукава;
кравате; крагне (одећа); купаће гаће; мајице; мале капе
уз главу; обућа; обућа за плажу; одећа; одела; одећа за
гимнастику; одећа за купање; папуче; папуче за
купатило; пиџаме; плетена одећа (одећа); прслуци;
пуњене јакне (одећа); спортске трегер мајице; спортске
мајице, дресови; спољна одећа; шалови.
Кл. 28: алке (игра набацивања колута о клин);
базени за пливање (за играње); базени за пливање на
надувавање; балони за игру; беби гимнастика;
боксерске рукавице; боксерски џакови; возила
играчке; даске за пливање; дронови (играчке);
конфете; коцке (играчке); коцкице; кућице за лутке;
лопте за игру; љуљашке; машине за физичке вежбе;
мете; пераја за пливање; пињата; позоришне маске;
појасеви за дизаче тегова (спортска опрема);
појасеви за пливање; праћке (спортска опрема);
роботи играчке; ролери; ролери за собне бицикле за
вежбање; ролшуе (котураљке); рукавице за борбу
(опрема за игру); справе за физичко вежбање; стони
фудбал; трамболине; чигре (играчке); чигре; чуњеви
(игре); чуњеви; штитници за потколенице (спортска
опрема); штитници за колена (спортска опрема);
штитници за зглобове (спортска опрема).
(111) 76023
(210) Ж- 2018-801

(181) 23.05.2028.
(220) 23.05.2018.
(151) 27.11.2018.
(732) Arabika doo, Божидара Коловића 3,
37000 Крушевац, RS
(540)

(531) 05.03.07; 26.01.15; 26.02.01; 27.05.01
(511) Кл. 30: мед и производи од меда.
Кл. 35: услуге продаје на мало следеће робе:
прехрамбени производи; кућна хемија; производи за
бебе; парфимерија; школски и канцеларијски
прибор; штампане ствари; дуван и производи за
пушаче; игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли, украси за јелку; боје, фирнајзи, лакови,
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средства за заштиту од рђе и труљења; материје за
осветљавање, свеће, фитиљи;
ветеринарски и
хигијенски производи; препарати за уништавање
гамади, ручни алат и направе (на ручни погон);
прибор за јело, хладно оружје, жилети и бријачи;
носачи магнетских података, дискови за снимање;
мали кућни апарати, кожа и имитација коже и
производи од ових материјала, кофери и путне торбе,
кишобрани, сунцобрани и штапови за ходање,
намештај, украсни предмети; производи за кућне
потребе од пластике; прибор и посуђе за
домаћинство или кухињу; прибор за чишћење;
стакларија, порцелан; ужарска роба, тенде, цираде,
вреће и торбе, материјали за пуњење, конац и пређа
за текстилну употребу, одећа, обућа и покривала
главе, тканине и текстилни производи; производи за
прекривање подова и зидова; пољопривредни,
вртларски и шумарски производи и зрневље; свеже
воће
и
поврће;
храна
за
животиње.
Кл. 41: разонода, спортске и културне активности.
(111) 76024
(210) Ж- 2018-929

(181) 15.06.2028.
(220) 15.06.2018.
(151) 27.11.2018.
(732) MAACPHARM doo , Боривоја Стевановића 30,
Београд-Звездара, RS
(740) Ненад Цвјетићанин, адвокат, Јурија Гагарина
127/91, 11070 Нови Београд
(540)

(531) 19.07.06; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 5: млечне формуле за бебе, млеко у праху
за бебе, медицинска уља, уље коморача за
медицинску употребу, витамински препарати, уље из
јетре бакалара, масти за медицинску употребу, уље
слачице за медицинску употребу, слачица за
фармацеутску употребу, медицински тоници,
терпентинско уље за фармацеутску употребу,
бадемово млеко за фармацеутску употребу, лекови за
људску употребу, рицинусово уље за медицинску
употребу, додаци за минералну храну, додаци
исхрани, уље од ланеног семена као додатак
исхрани, уље од семена лана као додатак исхрани,
матични млеч као додатак исхрани, прополис као
додатак исхрани.
(111) 76025
(210) Ж- 2018-1042
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(732) Balkan Mining Corporation d.o.o. Požega,
Тврдићи б.б., Пожега, RS
(740) Реља Мирков, адвокат, Патријарха Јоаникија
14, Београд
(540)

(531) 14.07.03; 26.04.05; 26.04.16; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, жута.
(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. 19: грађевински материјали (неметални); неметалне
круте цеви за градњу; асфалт, катран и битумен (смола);
неметалне преносиве конструкције; споменици,
неметални, наиме камен; мермер; грађевински камен;
статуе од камена, бетона или мермера; уметничка дела
од камена, бетона или мермера; фигурине (статуете) од
камена, бетона или мермера.
Кл. 37: грађевинско конструисање; поправљање;
услуге инсталирања (постављања), наиме услуге
вађења камена, каменолома.
(111) 76026
(210) Ж- 2017-1541

(181) 06.10.2027.
(220) 06.10.2017.
(151) 27.11.2018.
(732) ALEXANDAR TRGOVINA NA VELIKO I
MALO DOO NOVI SAD, Цара Душана 69,
21000 Нови Сад, RS
(740) Славенка Гаврић Чуквас, Максима Горког 17а,
21000 Нови Сад
(540)

(181) 02.07.2028.
(220) 02.07.2018.
(151) 27.11.2018.
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(511) Кл. 3: вештачке трепавице; лепак за вештачке
нокте или трепавице; лепак за причвршћивање
вештачких трепавица; лепак за вештачке трепавице,
косу и нокте.
Кл. 8: увијачи трепавица; пинцете; пинцете за
заноктице; пинцете за уклањање длака; пинцете,
мала клешта.
Кл. 21: сепаратори трепавица; четкице за трепавице;
четке за шминку; прибор за скидање шминке;
тоалетни прибор; несесери са прибором.
(111) 76027
(210) Ж- 2018-1199

(181) 26.07.2028.
(220) 26.07.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El
Segundo, California 90245, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић ,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

HOT WHEELS
(511) Кл. 12: бицикли; ауто опрема; колица; колица за
бебе; ауто седишта; скутери; трицикли; бициклистичке
корпе; звоно за бицикл; пртљажници за возила; носиљке
за бебе; тапацирунзи за возила; наслони за главу за
седишта возила; ролетне прилагођене за аутомобиле;
блатобрани; кануи; држачи за чаше за возила; фелне за
возила; прекривачи за возила; чамци на надувавање; гуме;
колица са једним точком; моторцикли.
Кл. 18: кишобрани; ручне торбе; пртљаг; торбице;
новчаници; ранчеви; торбе; цегери; торбице које се
носе око струка; торбе за куповину; акт ташне;
футроле за кључеве; купаће гаће; торбе за плажу;
торбе за спорт; новчаници за ситан новац; футроле за
кармин; футроле за картице; носачи за кућне
љубимце; кофер; несесери који се продају празни;
носилице за преношење деце; штапови за ходање.
Кл. 20: намештај; огледала; рамови за слике; пластични
привесци за кључеве; јастуци; вреће за спавање;
јастучићи; столице за љуљање; њихалице за бебе; кревеци
за бебе; пластични украси за храну; столови; столице;
писаћи столови; оградице за бебе; ходалице за бебе;
сандуци за играчке; рамови за кревет; декоративне
вртешке; столови за пикник; ваздушни душек који се не
користи у медицинске сврхе; вреће за спавање.
Кл. 21: четке; четкице за зубе; конац за зубе;
стакларија; кутије за храну; фигуре од порцелана;
тањири; чаше; чиније; шоље; бокали; шерпе и лонци
за кување; посуда за мешање; корпе за отпатке;
сламчице; чешљеви; сунђери; кухињски, прибор;
посуде са топлотном изолацијом за чување хране или
пића; дозери за течни сапун; модле за кексе; боце за
воду; калупи за торте; посуде за лед; корпе за
пикник; кутије за марамице; кадице за децу; ноше за
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децу; канте за смеће; држачи четкица за зубе; држачи
за сапун; чутуре; четке за косу; сунђери за
туширање; роштиљи; кофе за лед; термофори.
Кл. 24: постељина; стољњаци који нису од папира; завесе;
пешкири; пешкирићи за купање; заставе од текстила;
јоргани; прекривачи; ћебад; пластични подметачи за сто;
подметачи за сто од винила; декоративни јастуци;
рукавице за прање; чаршави; одбојници за дечије колевке;
авганистански прекривачи; држачи за лонце; ланени
подметачи за чаше; завесе за туш кабину.
Кл. 30: бомбоне; звакаћа гума; кокице; чоколада;
немедицински кондиторски производи; сладолед;
кафа; чај; јестиви украси за колаче; житарице за
доручак; колачићи; макарони; пецива; хлеб; крекери;
колачи; лизалице; меке воћне бомбоне; зачини; пите;
смрзнути кондиторски производи.
(111) 76028
(210) Ж- 2018-1198

(181) 26.07.2028.
(220) 26.07.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) GULLANE (THOMAS) LIMITED, Maple
House, 149 Tottenham Court Road, London, W1T 7NF, UK
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Maра В.Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 01.15.11; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 3: сапуни; парфимерија; козметика; лосони
за косу; средства за чишћење зуба; зубне пасте;
колоњске воде; лосиони за тело; лосиони за сунчање;
лосиони за тело у спреју; гелови за косу; детерџенти;
влажне марамице; пенушаве купке; купке за
туширање у виду куглица; талк/пудер за тело;
дезодоранси; уље за тело; балсам за усне; гелови за
купање; лакови за нокте; купке за тело за туширање;
препарати за дензифекцију руку(немедицински);
течност за испирање уста; есенцијална уља; спреј за
косу; миришљави штапићи; освеживачи просторија.
Кл. 12: бицикли; ауто опрема; колица; колица за
бебе;
ауто
седишта;
скутери;
трицикли;
бициклистичке корпе; звоно за бицикл; пртљажници
за возила; носиљке за бебе; тапацирунзи за возила;
наслони за главу за седишта возила; ролетне
прилагођене за аутомобиле; блатобрани; кануи;
држачи за чаше за возила; фелне за возила;
прекривачи за возила; чамци на надувавање; гуме;
колица са једним точком; моторцикли.
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Кл. 18: кишобрани; ручне торбе; пртљаг; торбице;
новчаници; ранчеви; торбе; цегери; торбице које се
носе око струка; торбе за куповину; акт ташне;
футроле за кључеве; купаће гаће; торбе за плажу;
торбе за спорт; новчаници за ситан новац; футроле за
кармин; футроле за картице; носачи за кућне
љубимце; кофер; несесери који се продају празни;
носилице за преношење деце; штапови за ходање.
Кл. 20: намештај; огледала; рамови за слике; пластични
привесци за кључеве; јастуци; вреће за спавање;
јастучићи; столице за љуљање; њихалице за бебе;
кревеци за бебе; пластични украси за храну; столови;
столице; писаћи столови; оградице за бебе; ходалице за
бебе; сандуци за играчке; рамови за кревет; декоративне
вртешке; столови за пикник; ваздушни душек који се не
користи у медицинске сврхе; вреће за спавање.
Кл. 21: четке; четкице за зубе; конац за зубе;
стакларија; кутије за храну; фигуре од порцелана;
тањири; чаше; чиније; шоље; бокали; шерпе и лонци
за кување; посуда за мешање; корпе за отпатке;
сламчице; чешљеви; сунђери; кухињски прибор;
посуде са топлотном изолацијом за чување хране или
пића; дозери за течни сапун; модле за кексе; боце за
воду; калупи за торте; посуде за лед; корпе за
пикник; кутије за марамице; кадице за децу; ноше за
децу; канте за смеће; држачи четкица за зубе; држачи
за сапун; чутуре; четке за косу; сунђери за
туширање; роштиљи; кофе за лед; термофори.
Кл. 24: постељина; столњаци који нису од папира;
завесе; пешкири; пешкирићи за купање; заставе од
текстила; јоргани; прекривачи; ћебад; пластични
подметачи за сто; подметачи за сто од винила;
декоративни јастуци; рукавице за прање; чаршави;
одбојници за дечије колевке; авганистански прекривачи;
држачи за лонце; ланени подметачи за чаше; завесе за
туш кабину.
Кл. 30: бомбоне; звакаћа гума; кокице; чоколада;
немедицински кондиторски производи; сладолед;
кафа; чај; јестиви украси за колаче; житарице за
доручак; колачићи; макарони; пецива; хлеб; крекери;
колачи; лизалице; меке воћне бомбоне; зачини; пите;
смрзнути кондиторски производи.
(111) 76029
(210) Ж- 2018-1049

(181) 04.07.2028.
(220) 04.07.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) mBrain Train doo Beograd, Пожаревачка 36/2,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 26.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(591) Pantone 681C, Pantone 248C.
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(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.
(111) 76030
(210) Ж- 2018-1200

(181) 26.07.2028.
(220) 26.07.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El
Segundo, California 90245, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић ,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 25.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 3:
сапуни; парфимерија; козметика;
лосиони за косу; средства за чишћење зуба; зубне
пасте; колоњске воде; лосиони за тело; лосиони за
сунчање; лосиони за тело у спреју; гелови за косу;
детерџенти; влажне марамице; пенушаве купке;
купке за туширање у виду куглица; талк/пудер за
тело; дезодоранси; уље за тело; балсам за усне;
гелови за купање; лакови за нокте; купке за тело за
туширање; препарати за дензинфекцију руку
(немедицински); течност за испирање уста;
есенцијална уља; спреј за косу; миришљави
штапићи; освеживачи просторија.
Кл. 8: стони прибор, наиме, ножеви, виљушке и
кашике; грицкалице за нокте; тримери за косу;
прибор за јело; бријачи; џепни ножеви; ручни алати
и уређаји (за ручно управљање); ронилачки ножеви,
држачи ронилачких ножева, шила; прибор за
бријање; сетови за педикир; справа за увијање
трепавица; маникирски сетови; лопате; маказе;
пинцете;
турпије
за
нокте;
неелектрични
шрафцигери.
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Кл. 10: флашице за бебе; цуцле за беби флашице;
уређај за надзор мокрења у кревету; цуцле за бебе;
чепићи за уши; пумпе за измлазавање; медицински
шприцеви; назални аспиратори; термометри за децу.
Кл. 12: бицикли; ауто опрема; колица; колица за бебе; ауто
седишта; скутери; трицикли; бициклистичке корпе; звоно за
бицикл; пртљажници за возила; носиљке за бебе;
тапацирунзи за возила; наслони за главу за седишта возила;
ролетне прилагођене за аутомобиле; блатобрани; кануи;
држачи за чаше за возила; фелне за возила; прекривачи за
возила; чамци на надувавање; гуме; колица са једним
точком; моторцикли.
Кл. 18: кишобрани; ручне торбе; пртљаг; торбице;
новчаници; ранчеви; торбе; цегери; торбице које се
носе око струка; торбе за куповину; акт ташне;
футроле за кључеве; купаће гаће; торбе за плажу;
торбе за спорт; новчаници за ситан новац; футроле за
кармин; футроле за картице; носачи за кућне
љубимце; кофер; несесери који се продају празни;
носилице за преношење деце; штапови за ходање.
Кл. 24: постељина; стољњаци који нису од папира; завесе;
пешкири; пешкирићи за купање; заставе од текстила;
јоргани; прекривачи; ћебад; пластични подметачи за сто;
подметачи за сто од винила; декоративни јастуци; рукавице
за прање; чаршави; одбојници за дечије колевке;
авганистански прекривачи; држачи за лонце; ланени
подметачи за чаше; завесе за туш кабину.
(111) 76031
(210) Ж- 2018-1192

(181) 25.07.2028.
(220) 25.07.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) DORCO CO., LTD., (Golim-Dong), 350 KyungahnchoenRo, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, KR
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7, 11000 Београд
(540)

DORCO EVE
(511) Кл. 8: неелектрични бријачи; сигурносни
бријачи (лептир бријачи); бријачи; ножићи за
бријаче; прибор за бријање; футроле за бријаче.
(111) 76032
(210) Ж- 2018-982

(181) 21.06.2028.
(220) 21.06.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) LoveFest Events Doo, Студентски трг 16,
Београд, RS
(740) Немања Рубеж, Кнеза Милоша 44, 0/1, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 01.15.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(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.
(111) 76033
(210) Ж- 2018-1193

(181) 25.07.2028.
(220) 25.07.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) Proton System d.o.o., Вилине воде бб,
Слободна зона Београд, 11000 Београд, RS
(540)

DOLORAY
(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицинску употребу,
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње, спрејеви за
медицинску употребу, додаци за минералну храну,
лекови за медицинску и ветеринарску употребу,
масти за медицинску и ветеринарску употребу,
лосиони за медицинску употребу, фармацеутски
препарати за негу коже.
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(111) 76034
(210) Ж- 2018-1201

(181) 26.07.2028.
(220) 26.07.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Jанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

ранчеви за камповање, торбе за плажу, ручне
торбице, путне торбе, актовке, кофери, козметичке
торбице/празне, футроле за кључеве, мали кофери,
спортске торбе, футроле за кредитне картице
(новчаници), одећа за кућне љубимце.
Кл. 25:
обућа, радни комбинезон/одело, радне
блузе/одела, мараме шалови, кабанице (одећа),
качкети, џемпери (пуловери), блузе/кошуље, кошуље
кратких рукава, одећа, шешири, крзно (одећа), готова
конфекцијска одећа, кравате, кратке панталоне
бермуде, панталоне, спољна одећа, плетена одећа
(одећа), крзнени шалови, капути, водоотпорна одећа,
прслуци, спортске мајице/дресови, дуги капути са
крзненим оковратником, одећа за плажу, обућа за
плажу, кецеље (одећа), рукавице без прстију,
пелерине, рукавице (одећа), хаљине, мантили,
пуњене јакне (одећа), виндјакне, одећа од имитације
коже, одећа од коже.

(531) 02.09.01; 25.03.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, светло плава, зелена, жута, бела
(511) Кл. 5: пелене или гаћице од папира и/или
целулозе за једнократну употребу.

(111) 76036
(210) Ж- 2018-408

(111) 76035
(210) Ж- 2018-971

(181) 20.06.2028.
(220) 20.06.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE AL&M doo, Пеђе
Милосављевића 14/9, 11070 Нови Београд, RS
(540)

(181) 16.03.2028.
(220) 16.03.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) NOVA ISKRA Dizajn inkubator d.o.o.Београд
- Савски венац, Гаврила Принципа 43, Београд, RS
(740) Марјана Д. Мајсторовић, Гаврила Принципа 43,
Београд
(540)

(531) 01.01.02; 01.15.07; 01.15.17; 27.05.01
(511) Кл. 36: изнајмљивање некретнина; издавање
пословног простора (непокретности); изнајмљивање
заједничких канцеларија за рад.
(111) 76037
(210) Ж- 2018-1088
(531) 26.01.05; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, црвена.
(511) Кл. 7: компресори (машине), кондензатори
паре (делови машина), инсталације за кондензацију,
машине за сечење, апарати за намотавање
/механичко, машина за предење, пресе за пеглање,
разбоји, машине за усисавање за индустријску
употребу, алати (делови машина), машине за
пеглање, машине за плетење, машине за шивење,
машине за текстилну индустрију.
Кл. 18: женске ташне, школске торбе, футроле
(етуи) за визиткарте, кожни каишеви, кишобрани,
ранчеви, сунцобрани, крзна, крзнене коже, џепни
новчаници, актен ташне, ранчеви за планинарење,
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(181) 10.07.2028.
(220) 10.07.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)
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(531) 05.09.15; 08.07.08; 19.03.03; 26.03.01; 26.03.18;
27.05.02; 29.01.15
(591) црвена, жута, окер, црна, бела.
(511) Кл. 30: чипс од кукуруза, тортиља чипс.
(111) 76038
(210) Ж- 2018-1087

(181) 10.07.2028.
(220) 10.07.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 05.09.15; 08.07.08; 19.03.03; 26.03.01; 26.03.18;
27.05.02; 29.01.15
(591) зелена, жута, окер, црвена, црна, бела.
(511) Кл. 30: чипс од кукуруза, тортиља чипс.
(111) 76039
(210) Ж- 2018-1089

(181) 10.07.2028.
(220) 10.07.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase,
NY 10577, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 08.03.09; 08.03.10; 08.07.08; 19.03.03; 26.03.01;
26.03.18; 27.05.02; 29.01.15
(591) наранџаста, жута, окер, црвена, црна, бела.
(511) Кл. 30: чипс од кукуруза, тортиља чипс.
(111) 76040
(210) Ж- 2018-1155

ЗИС / RS / IPO

(181) 18.07.2028.
(220) 18.07.2018.
(151) 28.11.2018.

Ж
(732) FormaPharm Engineering Group društvo sa
ograničenom odgovornošću za konsalting,
inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu
Beograd-Palilula, Чарли Чаплина бр. 36, Београд, RS
(540)

(531) 27.01.01; 27.01.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.04
(591) тамно црвена: C:20 M:87 Y:73 K:8, црвена: C:0
M:81 Y:60 K:0, плава: C:87 M:65 Y:44 K:29
(511) Кл. 37: водоинсталатерске услуге; грађевински
надзор; електроинсталацијске услуге; заштита
грађевина од влаге; зидарске услуге; зидарство;
извођење јавних радова; изградња аеродрома;
изградња брана; изградња енергетски ефикасних
зграда и конструкција; изградња ентеријера зграде;
изградња зграда; изградња зграда и других
конструкција; изградња индустријских зграда;
изградња и одржавање комплекса зграда, стамбених
зграда, стамбених објеката, комерцијалних зграда,
трговачких центара, пословних зграда и паркинга;
изградња и одржавање кућа за одмор, кампова за
одмор, привременог смештаја, хотела и хотелских
смештаја; изградња и одржавање спортских центара,
здравствених клубова, центара за одмор и комплекса
за рекреацију; изградња и одржавање цевовода;
изградња и поправка зграда и других конструкција;
изградња и реновирање зграда и других
конструкција; изградња комерцијалних центара,
стамбених зона и производних погона; изградња
лука, пристаништа; изградња медицинских установа;
изградња пристанишних насипа; изградња путева
канализације и система за водоснабдевање; изградња
фабрика; изнајмљивање апарата за дизање за
употребу
у
грађевинарству;
изнајмљивање
грађевинских скела, радних и грађевинских
платформи; инсталација, одржавање и поправка
електричних и електронских уређаја за примену на
пољу аутоматизације; инсталација, одржавање и
поправка електричних погона и погонских система за
машине; инсталација, одржавање и поправка заштите
од пожара и дима; инсталација, одржавање и
поправка индустријских машина и производних
погона; инсталација, одржавање и поправка машина
за паковање; инсталација, одржавање и поправка
медицинских апарата и инструмената; инсталација,
одржавање и поправка уређаја за електрично
осветљење; инсталација, одржавање и поправка
уређаја за електронски надзор; инсталација,
одржавање и поправка уређаја за контролу
квалитета; инсталација, одржавање и поправка
уређаја за ЛЕД расвету; инсталација система за чисте
135

Ж
собе; инсталација уређаја за климатизацију за
употребу у чистим собама; инсталација уређаја за
потребе расвете, грејања, производње паре, кувања,
хлађења, сушења, вентилације, водоснабдевања и за
санитарне потребе; инсталирање и поправљање
расхладне опреме; конструисање; консултантске
услуге у вези са изградњом зграда; консултације о
грађењу; консултовање у вези са изградњом
стамбених
и
грађевинских
конструкција;
консултовање у вези са надзором грађевинских
радова; кречење и малтерисање унутрашњих и
спољашњих зидова; малтерисање и кречење
ентеријера зграда; модернизација инсталација за
грејање, вентилацију и климатизацију у зградама;
молерске услуге, спољне и унутрашње; надзор над
рушењем зграда; надзор реконструкције зграда;
надзор реновирања зграда; одржавање и поправка
инсталација за грејање; одржавање машина и опреме
за заваривање; постављање изолационих материјала
у зградама, на крововима и конструкцијама;
постављање и поправка лифтова; постављање и
поправка система за грејање, вентилацију и
климатизацију; постављање кровова; постављање,
одржавање и поправка уређаја за климатизацију;
постављање, поправка и одржавање уређаја и опреме
за чисте собе; постављање система контроле животне
средине за чисте собе; рушење грађевина; услуге
надзора грађевинских радова у вези са развојем
трговинских центара, индустријских комплекса,
пословних зграда, стамбених зграда и осталих
некретнина; изнајмљивање грађевинске опреме;
изнајмљивање дизалица (грађевинске опреме);
изолација грађевина; информације у вези са
изградњом; конструисање и поправљање складишта;
малтерисање; монтирање скела; полагање каблова;
поправка електричних водова; поправка обуће;
постављање и поправка апарата за климатизацију;
уградња и поправка противпровалних аларма.
Кл. 42:
архитектонске и инжењерске услуге;
архитектонске
услуге;
архитектонске
услуге
пројектовања
зграда;
архитектонске
услуге
пројектовања зграда са канцеларијским просторима;
архитектонске услуге пројектовања индустријских
зграда;
архитектонске
услуге
пројектовања
пословних
зграда;
архитектонске
услуге
пројектовања трговачких центара; архитектонски
дизајн; вођење студија техничког пројектовања;
грађевинско пројектовање; грађевинско планирање;
енергетска
ревизија;
инжењерске
услуге;
инжењерске услуге у области грађевинске
технологије; инжењерске услуге у области
енергетске технологије; израда грађевинских
планова за објекте за рекреацију; истраживање које
се односи на изградњу зграда или урбано планирање;
истраживање, развој, анализа и консултантске услуге
у области инжењеринга; истраживање у области
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заштите животне средине; планирање зграда и
инфраструктурних система за зграде; планирање
техничких пројеката у области инжењеринга;
преглед зграда ради утврђивања присуства буђи;
припрема извештаја који се односе на студије
техничких пројеката за грађевинске пројекте;
припрема инжењерских извештаја; саветовање из
области архитектуре; саветодавне услуге које се
односе на дизајн ентеријера; спровођење техничких
пројектних студија за грађевинске пројекте; студије
за техничке пројекте у области изградње; техничко
пројектовање и планирање инсталација за грејање;
техничко пројектовање и планирање канализационих
система; техничко пројектовање и планирање
постројења за пречишћавање воде; техничко цртање;
техничко пројектовање и планирање цевовода за гас,
воду и отпадну воду; техничко пројектовање и
планирање телекомуникационе опреме; унутрашњи
дизајн;
урбанистичко
планирање;
услуге
архитектонског планирања и консултантске услуге;
услуге испитивања ради контроле квалитета за
индустријске машине; услуге истраживања и развоја
за фармацеутску индустрију; услуге планирања и
дизајнирања изгледа стерилних окружења; услуге
пројектовања и планирања изградње и консултације
које се односе на то; услуге развоја и испитивања у
области инжењерских услуга; услуге техничких
консултација у области уштеде енергије и енергетске
ефикасности; услуге техничког пројектовања које се
односе на инсталације за грејање; услуге техничког
пројектовања које се односе на расхладне уређаје и
инсталације; услуге техничког пројектовања које се
односе на санитарне уређаје и инсталације; услуге
технолошке анализе које се односе на енергетске и
електроенергетске потребе других; услуге цртача у
виду техничког цртања.
(111) 76041
(210) Ж- 2018-1217

(181) 31.07.2028.
(220) 31.07.2018.
(151) 28.11.2018.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1,
74172 Neckarsulm, DE
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 07.11.25; 07.15.01; 26.01.16; 26.01.19; 27.05.01;
27.05.17
(511) Кл. 33: вина.
(111) 76042
(210) Ж- 2018-888

(181) 08.06.2028.
(220) 08.06.2018.
(151) 29.11.2018.
(732) Sport Vision d.o.o., Милентија Поповића 5в,
11070, Нови Београд, RS
(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

Ж
прекривача за јастуке; простирки за кревете; свиленa
тканина; текстилних материјала нарочито стоних
подметача од текстила, пешкира од текстила; тканина за
домаћинство; тканина за обућу; тканина за столове које
нису од папира; фланел (тканина); чаршафа (текстилних)
за столове, прекривача за столове, нарочито прекривача
за столове који нису од папира, одеће, нарочито
панталона, доњих делова одеће; мајица (одећа); кошуља,
хаљина, веша и чарапа, обуће, капа, наиме, капа, качкета,
визира и капа, игри и играчака, гимнастичких и
спортских артикала; све наведене услуге које се такође
нуде онлајн путем глобалне компјутерске мреже или
бежичних електронских комуникационих уређаја.
(111) 76043
(210) Ж- 2018-1067

(181) 09.07.2028.
(220) 09.07.2018.
(151) 29.11.2018.
(732) Милан Зарић, Пивљанина Баја 23, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.01; 24.17.04; 26.01.03; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, златна, бела
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; услуге велепродаје
и малопродаје производа израђених од коже и имитације
коже, акт ташни од коже и вештачке коже, кожних
торбица од коже и вештачке коже, козметичких торбица,
празних, од коже и вештачке коже, ковчега и кофера од
коже и вештачке коже, путничких ковчега од коже и
вештачке коже, нараменица од коже, ранаца од коже и
вештачке коже, торби од коже и вештачке коже, ранчева
за камповање од коже и вештачке коже, ранчева за
планинарење од коже и вештачке коже, руксака од коже
и вештачке коже, ручних торбица од коже и вештачке
коже, футрола (етуи) за визиткарте од коже и вештачке
коже, футрола за кључеве од коже и вештачке коже,
футрола за кредитне картице (новчаници) од коже и
вештачке коже, кожних новчаника од коже и вештачке
коже, школских торби од коже и вештачке коже,
кишобрана и сунцобрана, штапова за ходање, бичева,
сарачке и седларске опреме, газе (тканина); дамаска;
декоративне тканине за постељину, замена за јастук;
столњака од тканина и столњака од текстила; еластичне
тканинe за одећу и мешовите тканине од еластичне
пређе; етикета од платна; завеса од текстила или
пластике; застора; јастучница; крутог платна; ланене
тканине; марамица од текстила; навлака, нарочито
навлака за душеке; навлака, нарочито од платна; стоних
подметача од текстила; памучних тканина; памучних
тканина платна; пластичних прекривача за намештај;
платна, рубља за купатило, изузев одеће; постава
(текстилне) нарочито као текстилни материјали за
одећу; платнених постава тканина за ципеле;
платнених постава тканина за обућу; постељине;
ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена.
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 76044
(210) Ж- 2018-1069

(181) 09.07.2028.
(220) 09.07.2018.
(151) 29.11.2018.
(732) Милан Зарић, Пивљанина Баја 23, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена.
(511) Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 76045
(210) Ж- 2018-1114

(181) 13.07.2028.
(220) 13.07.2018.
(151) 29.11.2018.
(732) HOME BOX OFFICE, Inc., 1100 Avenue of the
Americas, New York, New York 10036, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд,
(540)

GAME OF THRONES
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Ж
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање, рибање и абразивни препарати;
немедицински сапуни; парфимеријски производи,
етарска
уља,
немедицинска
козметика,
немедицински лосиони за косу; немедицинска
средства за чишћење зуба; сјај за усне, руж за усне,
ајлајнер, сенка за очи, маскара, руменило, парфем,
мириси за тело; немедицински сапуни, наиме
немедицински сапуни за тело; креме и лосиони за
лице и тело; производи за нокте, наиме, лак за нокте.
(111) 76046
(210) Ж- 2018-1232

(181) 01.08.2028.
(220) 01.08.2018.
(151) 29.11.2018.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1 ,
74172 Neckarsulm, DE
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић
, Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 01.03.01; 01.03.17; 05.03.13; 27.01.06; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) тамно зелена, светло зелена, црвена, жута, бела
(511) Кл. 29: обрађено воће и поврће; месо и месни
производи;
риба
и
производи
од
рибе.
Кл. 30: пецива и кондиторски производи; хлеб и
производи од хлебног теста.
Кл. 31: свеже воће и поврће; цвеће, биљке; семе за садњу.
Кл. 35: рекламне услуге које се односе на воће, поврће,
цвеће, биљке и семе за садњу, месо и месне производе,
рибу и производе од рибе, пецива и кондиторске
производе, хлеб и производе од хлебног теста; услуге
онлајн продаје на мало које се односе на воће, поврће,
цвеће, биљке и семе за садњу, месо и месне производе,
рибу и производе од рибе, пецива и кондиторске
производе, хлеб и производе од хлебног теста; услуге
продаје на мало које се односе на воће, поврће, цвеће,
биљке и семе за садњу, месо и месне производе, рибу и
производе од рибе, пецива и кондиторске производе,
хлеб и производе од хлебног теста.
(111) 76047
(210) Ж- 2018-1157

138

(181) 19.07.2028.
(220) 19.07.2018.
(151) 29.11.2018.

(732) Mona Hotel Management doo Beograd,
Цара Уроша 62-64, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.05; 26.04.18; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, плава
(511) Кл. 35:
пословно управљање хотелима;
презентација робе; ширење рекламних порука;
реклама и пропаганда; организовање изложби у
привредне или рекламне сврхе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова у пословне и рекламне сврхе.
Кл. 39: организовање излета и путовања; туристичка
разгледања; паркирање возила; изнајмљивање
простора за паркирање.
Кл. 41: услуге разоноде; организовање и вођење
конференција; организовање и вођење конгреса;
планирање забава; организовање балова; организовање
изложби за културне или образовне потребе.
Кл. 43: пансионске услуге; услуге резервисања
туристичких смештај а (и преко туристичких
агенција или посредника), услуге обезбеђења пића и
хране; пружање хотел ских услуга; изнајмљивање
просторија за састанке; специјализоване хотелске
услуге; услуге изнајмљивања конференцијских сала;
услуге барова; услуге коктел салона; услуге кафересторана, ресторана и снек барова; услуге
електронских информација које се односе на хотеле.
Кл. 44: услуге салона лепоте; услуге сауне; услуга масаже.
(111) 76048
(210) Ж- 2018-75

(181) 18.01.2028.
(220) 18.01.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) Предузеће за консалтинг и интелектуалне
услуге "ЕВРОПСКА КОНСАЛТИНГ ГРУПА"
Друштво са ограниченом одговорношћу Београд,
Булевар Михајла Пупина 115в, 11070 Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.08; 26.04.09; 26.04.19; 27.01.02;
27.05.10; 29.01.03; 29.01.04
ЗИС / RS / IPO
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(591) плава #002f63, зелена #009e00, #33b133,
#66c566, #99d899, #cceccc.
(511) Кл. 35: управљање пословним пројектима.
Кл. 36:
консултантске услуге у вези са
инвестицијама.
Кл. 41:
услуге обуке у области управљања
пројектима; организовање и вођење радионица
(обука); услуге пружања обуке; организовање и
реализација конференција, конгреса, семинара и
радионица за обуку; консултантске услуге које се
односе на образовање и обуку руководства и особља;
организовање
и
реализација
конференција,
конвенција, образовних изложби, часова, предавања,
семинара и радионица за обуку; услуге консултација
и информисања које се односе на договарање,
реализацију и организацију радионица за обуку.
(111) 76049
(210) Ж- 2018-1194

(181) 25.07.2028.
(220) 25.07.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) OFRA Cosmetics, LLC, 2141 Blount Road,
Pompano Beach, Florida, 33069, US
(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић &
Николић“ оад, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 26.03.04; 26.03.18
(511) Кл. 3: козметика; немедицински козметички
препарати за негу коже; козметички гелови; козметички
серуми; пилинг за тело; козметичке креме за негу коже;
козметичке маске; козметички препарати за сунчање;
препарати за депилацију; креме за очи; лосиони за лице
и тело; средства за чишћење лица; пилинзи за лице;
средство за уклањање шминке; средства за чишћење
коже; тонери за кожу; препарати за шминкање;
препарати за уклањање шминке; шминка; пудер за
шминкање; ружеви за усне; футроле за ружеве за усне;
сјајеви за усне; маскаре; марамице натопљене са
козметичким
лосионима;
марамице
натопљене
препаратима за скидање шминке; козметика за обрве;
оловке за извлачење обрва; козметички сетови;
козметичке оловке.
Кл. 21: животињска длака (четкарски производи);
четкарска роба; материјали за прављење четки;
четке; четкице за обрве; четкице за трепавице; длака
за четке; сунђери за шминкање; прибор за скидање
шминке; четке за шминку; четкице за нокте;
ЗИС / RS / IPO

Ж
тоалетни несесери, несесери са прибором;
козметички прибор; козметичке шпатуле; пуфна за
пудерисање; пудријере.
Кл. 35: изнајмљивање аутомата за продају; циљни
маркетинг;
промоција
продаје
за
друге;
изнајмљивање продајних штандова; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; оглашавање на отвореном;
организовање изложби за комерцијалне или
рекламне потребе; организовање сајмова у
комерцијалне или рекламне сврхе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; он-лине
рекламирање на рачунарској мрежи; маркетинг;
оглашавање, рекламирање.
(111) 76050
(210) Ж- 2018-377

(181) 13.03.2028.
(220) 13.03.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E.,
Toronto, Ontario M5A 1R4, CA
(740) Владан Малешевић , Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

AVESTAN
(511) Кл. 3: козметички препарати за негу тела;
производи за негу коже и тела, нарочито средства за
хидратацију лица, средства за хидратацију тела,
третмани против старења коже лица; производи
против старења коже тела, нарочито креме против
старења коже, лосиони, гелови, уља, средства за
чишћење, сапуни за тело, пилинзи, средства за
хидратацију, регенератори за кожу, средства за
омекшавање коже и препарати за негу коже за
уклањање бора; топикални третмани за врат,
нарочито лосиони, креме, гелови, уља, средства за
чишћење, пилинзи, средства за хидратацију,
регенератори за кожу, средства за омекшавање коже
и препарати за негу коже за уклањање бора за врат;
немедицински третмани против стрија, нарочито
лосиони, креме, гелови, уља, средства за чишћење,
пилинзи, средства за хидратацију, регенератори за
кожу, средства за омекшавање коже и препарати за
негу коже за уклањање бора за третман стрија;
немедицински третмани против целулита, нарочито
лосиони, креме, гелови, уља, средства за чишћење,
средства за хидратацију, регенератори за кожу за
смањење целулита; третмани за бељење и/или
посветљавање коже, нарочито лосиони, креме,
гелови, уља, средства за чишћење, средства за
хидратацију, регенератори за кожу за бељење коже и
посветљавање коже; производи за негу косе,
нарочито, спрејеви за косу, лосиони за негу косе,
регенератори за косу и гелови за косу; козметика;
препарати за чишћење, препарати за бељење и друге

139

Ж
супстанце за употребу при прању веша, нарочито
избељивач за веш, прашак за веш и восак за веш;
препарати за чишћење, полирање, рибање и
нагризање; сапуни, нарочито антиперспирантни
сапуни, сапуни за тело, сапун за купку и сапун за
руке; етерична уља, лосиони за косу; пасте за зубе,
креме за лице и тело, купке за тело, шампони,
средства за хидратацију тела, колоњска вода;
тоалетна вода; парфеми; дезодоранси за личну
употребу.
Кл. 35: услуге малопродајних објеката у области
козметике, производа за личну негу, производа за
негу коже, лица и тела и производа за негу лепоте;
онлајн малопродајне услуге у области козметике,
производа за личну негу, производа за негу коже,
лица и тела и производа за негу лепоте.
(111) 76051
(210) Ж- 2018-1197

(181) 25.07.2028.
(220) 25.07.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) AMAN DOO Privredno društvo za spoljnu i
unutrašnju trgovinu, Виноградска 52а, Сурчин, RS
(540)
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поврће, свеже зачинско биље; природне биљке и цвеће;
цветне луковице, саднице и семе за садњу; живе
животиње; храна и пиће, 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.
(111) 76052
(210) Ж- 2018-1219

(181) 31.07.2028.
(220) 31.07.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) Alpargatas S.A., Avenida Doutor Cardoso de
Melo, 1336, 14 andar, Vila Olímpia, 04548-004 São
Paulo, SP, BR
(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,
11000 Београд
(540)

HAVAIANAS
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
(111) 76053
(210) Ж- 2018-910

(181) 13.06.2028.
(220) 13.06.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) Винарија Алексић доо Врање, Индустријски
блок 9/1, 17500 Врање, RS
(540)

BARBARA
(511) Кл. 33:
нарочито вина.

алкохолна пића (изузев пива) а

(111) 76054
(210) Ж- 2018-1222

(531) 26.04.09; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03
(591) зелена (CMYK: 35,0,100,0; CMYK: 50,0,100,45),
црвена (CMYK: 15,100,90,10; CMYK: 15, 100,90,50),
жута (CMYK: 0,15,80,0; CMYK: 0,30,90,5) и
наранџаста (CMYK: 0,70,95,0; CMYK: 15,85,100,15)
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
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.
Кл. 31:
сирови и непрерађени пољопривредни,
аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи;
сирово и непрерађено зрневље и семе; свеже воће и
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(181) 31.07.2028.
(220) 31.07.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) Reuters Limited, The Thomson Reuters Building
30 South Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP, UK
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
Београд
(540)

REFINITIV
(511) Кл. 9: рачунарски софтвер и софтвер за
мобилне апликације који се може преузимати са
интернета и који садржи референтне информације из
области финансија, инвестиција, пословања, вести;
рачунарски програми за приступ разним базама
података у областима пословања; комуникациони
софтвер који олакшава пренос електронских
података обезбеђујући приступ базама података које
пружају информације о пословању; рачунарски
програми за употребу у трговању акцијама и
обвезницама; рачунарски софтвер везан за
прикупљање и дистрибуцију података, финансијске
размене, трговање уделима у компанијама, трговање
ЗИС / RS / IPO
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акцијама и финансијске трансакције; софтвер за
рутирање и извршење налога за куповину и продају
хартија од вредности који користе брокери, дилери и
њихови купци; софтвер који се може преузимати са
интернета и који пружа информације за коришћење у
вези са провером клијента и анализом стања,
информације о усклађености финансијских услуга са
прописима и процена корпоративног ризика.
Кл. 16:
штампане публикације, наиме, књиге,
магазини, часописи, именици, памфлети и брошуре
које садрже референтне информације о различитим
темама из области финансија, инвестиција,
власништва над предузећима и пословања.
Кл. 35: услуге обезбеђивања прилагођених статистичких
извештаја о демографским подацима; услуге пословне
процене; услуге пословних информација; агенције за
комерцијалне
информације;
услуге
економског
прогнозирања;
услуге
пословног
истраживања;
обезбеђивање статистичких информација; обезбеђивање
информација у виду вести и коментара, анализа и
извештаја о резултатима на тржишту и одређивању цене
општинских обвезница и вести и анализа о новцу и
усклађености корпоративног трезора, вести и анализе о
спајањима и преузимањима, информације о власништву
над корпорацијама, информације о корпоративним и
финансијским руководиоцима, послови након обављење
трговине у виду трговинске обраде и наплате, алокације
и поравнања рачуна на глобалним тржиштима хартија од
вредности.
Кл. 36:
обезбеђивање информација у вези са
финансијским саветодавним услугама; обезбеђивање
помоћи у истраживању у вези са финансијским
саветодавним услугама; обезбеђивање прилагођених
статистичких извештаја везних за финансијске
податке;
финансијска
анализа;
финансијско
саветовање; фискалне процене; берзанске котације;
електронски трансфер средстава; обезбеђивање
финансијских информација о обвезницама; гаранције
за обвезнице, комерцијална продаја и фондови за
размену и улагање; финансијске услуге, наиме,
обезбеђивање финансијских информација у виду
тржишне трговине и информације о ценама за
хартије од вредности; услуге подршке трговању у
области финансијских хартија од вредности, наиме,
поређење
трговине,
прикупљање,
обрада,
табелирање, дистрибуција, преговарање и извршење;
обезбеђивање информација о трговању хартијама од
вредности, наиме класификација хартија од
вредности, брокера, дилера и издавалаца; рачунање,
обезбеђивање и ажурирање у корист других индекса
финансијских хартија од вредности и подиндекса;
аутоматизоване финансијске услуге, наиме, онлајн
посредовање за хартије од вредности путем глобалне
рачунарске
мреже;
обезбеђивање
онлајн
електронских рачунарских база података које садрже
информације о хартијама од вредности путем
ЗИС / RS / IPO

Ж
глобалне
рачунарске
мреже;
обезбеђивање
информационих услуга у областима економских,
финансијских,
монетарних
и
берзанских
информација, информације о валутној трговини.
Кл. 38: услуге телекомуникација, наиме, обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; комуникација путем рачунарских терминала,
наиме електронски пренос података, порука и
докумената преко рачунарских терминала; пренос
података, порука, информација и слика помоћу
рачунара; услуге електронске поште; електронски
пренос порука; рачунарске услуге, наиме, обезбеђивање
базе података која садржи пословне вести и
информације, подношење документације за пословна
предузећа и пословни извештаји за правна истраживања
и истраживања о усаглашености која омогућавају
приступ онлајн електронским рачунарским базама
података које садрже информације о хартијама од
вредности путем глобалне рачунарске мреже;
обезбеђивање онлајн електронских рачунарских база
података које корисницима пружају информације о
трговини у вези са хартијама од вредности и обезбеђују
институцијама
и
појединачним
инвеститорима
аутоматску мрежу за трговање хартијама од вредности.
Кл. 42: услуге софтвера као услуге (СааС) који садржи
софтвер који обезбеђује финансијске информације у
виду трговања, финансијских размена, трговинских
наплата, информације о финансијским тржиштима,
информацијама за употребу у робној трговини и
прогнозирању; софтвер који се не може преузимати са
интернета и који садржи финансијске информације, као
и базе података јавних архива за употребу у вези са
провером клијента и анализом стања, и проценом
корпоративног ризика; софтвер који се не може
преузимати са интернета и који садржи функције
претраживања и повраћаја за јавне документе који
пружају информације за коришћење у вези са провером
клијента и анализом стања; истраживања и консултације
у области обавештајних служби и безбедности.
(111) 76055
(210) Ж- 2018-1224

(181) 31.07.2028.
(220) 31.07.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) Reuters Limited, The Thomson Reuters Building
30 South Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP, UK
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
Београд
(540)

141

Ж
(531) 24.15.21; 26.11.06; 26.11.10
(511) Кл. 9: рачунарски софтвер и софтвер за
мобилне апликације који се може преузимати са
интернета и који садржи референтне информације из
области финансија, инвестиција, пословања, вести;
рачунарски програми за приступ разним базама
података у областима пословања; комуникациони
софтвер који олакшава пренос електронских
података обезбеђујући приступ базама података које
пружају информације о пословању; рачунарски
програми за употребу у трговању акцијама и
обвезницама; рачунарски софтвер везан за
прикупљање и дистрибуцију података, финансијске
размене, трговање уделима у компанијама, трговање
акцијама и финансијске трансакције; софтвер за
рутирање и извршење налога за куповину и продају
хартија од вредности који користе брокери, дилери и
њихови купци; софтвер који се може преузимати са
интернета и који пружа информације за коришћење у
вези са провером клијента и анализом стања,
информације о усклађености финансијских услуга са
прописима и процена корпоративног ризика.
Кл. 16:
штампане публикације, наиме, књиге,
магазини, часописи, именици, памфлети и брошуре
које садрже референтне информације о различитим
темама из области финансија, инвестиција,
власништва над предузећима и пословања.
Кл. 35: услуге обезбеђивања прилагођених статистичких
извештаја о демографским подацима; услуге пословне
процене; услуге пословних информација; агенције за
комерцијалне
информације;
услуге
економског
прогнозирања;
услуге
пословног
истраживања;
обезбеђивање статистичких информација; обезбеђивање
информација у виду вести и коментара, анализа и
извештаја о резултатима на тржишту и одређивању цене
општинских обвезница и вести и анализа о новцу и
усклађености корпоративног трезора, вести и анализе о
спајањима и преузимањима, информације о власништву
над корпорацијама, информације о корпоративним и
финансијским руководиоцима, послови након обављење
трговине у виду трговинске обраде и наплате, алокације
и поравнања рачуна на глобалним тржиштима хартија од
вредности.
Кл. 36:
обезбеђивање информација у вези са
финансијским саветодавним услугама; обезбеђивање
помоћи у истраживању у вези са финансијским
саветодавним услугама; обезбеђивање прилагођених
статистичких извештаја везних за финансијске
податке;
финансијска
анализа;
финансијско
саветовање; фискалне процене; берзанске котације;
електронски трансфер средстава; обезбеђивање
финансијских информација о обвезницама; гаранције
за обвезнице, комерцијална продаја и фондови за
размену и улагање; финансијске услуге, наиме,
обезбеђивање финансијских информација у виду
тржишне трговине и информације о ценама за
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хартије од вредности; услуге подршке трговању у
области финансијских хартија од вредности, наиме,
поређење
трговине,
прикупљање,
обрада,
табелирање, дистрибуција, преговарање и извршење;
обезбеђивање информација о трговању хартијама од
вредности, наиме класификација хартија од
вредности, брокера, дилера и издавалаца; рачунање,
обезбеђивање и ажурирање у корист других индекса
финансијских хартија од вредности и подиндекса;
аутоматизоване финансијске услуге, наиме, онлајн
посредовање за хартије од вредности путем глобалне
рачунарске
мреже;
обезбеђивање
онлајн
електронских рачунарских база података које садрже
информације о хартијама од вредности путем
глобалне
рачунарске
мреже;
обезбеђивање
информационих услуга у областима економских,
финансијских,
монетарних
и
берзанских
информација, информације о валутној трговини.
Кл. 38: услуге телекомуникација, наиме, обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; комуникација путем рачунарских терминала,
наиме електронски пренос података, порука и
докумената преко рачунарских терминала; пренос
података, порука, информација и слика помоћу
рачунара; услуге електронске поште; електронски
пренос
порука;
рачунарске
услуге,
наиме,
обезбеђивање базе података која садржи пословне
вести и информације, подношење документације за
пословна предузећа и пословни извештаји за правна
истраживања и истраживања о усаглашености која
омогућавају приступ онлајн електронским рачунарским
базама података које садрже информације о хартијама
од вредности путем глобалне рачунарске мреже;
обезбеђивање онлајн електронских рачунарских база
података које корисницима пружају информације о
трговини у вези са хартијама од вредности и обезбеђују
институцијама и појединачним инвеститорима
аутоматску мрежу за трговање хартијама од вредности.
Кл. 42: услуге софтвера као услуге (СааС) који
садржи софтвер који обезбеђује финансијске
информације у виду трговања, финансијских
размена, трговинских наплата, информације о
финансијским тржиштима, информацијама за
употребу у робној трговини и прогнозирању;
софтвер који се не може преузимати са интернета и
који садржи финансијске информације, као и базе
података јавних архива за употребу у вези са
провером клијента и анализом стања, и проценом
корпоративног ризика; софтвер који се не може
преузимати са интернета и који садржи функције
претраживања и повраћаја за јавне документе који
пружају информације за коришћење у вези са
провером клијента и анализом стања; истраживања и
консултације у области обавештајних служби и
безбедности.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2018/12
Intellectual Property Gazette 2018/12
(111) 76056
(210) Ж- 2018-688

(181) 10.05.2028.
(220) 10.05.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) Привредно друштво за експлоатацију минералне
воде и производњу пића "Књаз Милош" а.д.
Аранђеловац, Јужна индустријска зона б.б.,
Аранђеловац, RS
(540)

Ж
(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 [додаци јелу];
зачини; лед [замрзнута вода].
Кл. 32:
минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 76058
(210) Ж- 2018-961

(181) 18.06.2028.
(220) 18.06.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) Millton Brands doo Novi Sad, Папа Павла 7б,
Нови Сад, RS
(540)

(531) 02.03.08; 19.07.12; 19.07.23; 25.01.01; 29.01.05; 29.01.06
(591) сива, љубичаста, бела, црна.
(511) Кл. 5: медицински и фармацеутски препарати,
витамински препарати.
Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
воћни нектари; безалкохолни воћни напици, воде са
аромом; енергетски напици, сирупи и други
препарати за производњу пића.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 76057
(210) Ж- 2018-747

(181) 18.05.2028.
(220) 18.05.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) Привредно друштво за експлоатацију
минералне воде и производњу пића "Књаз
Милош" а.д., Јужна индустријска зона б.б.,
Аранђеловац, RS
(540)

(531) 02.09.01; 05.07.06; 08.01.06; 27.05.01; 29.01.15
(591) бела, црна, црвена, зелена, браон.
(511) Кл. 30: кондитори, крем као посластица.
(111) 76059
(210) Ж- 2018-1208

(181) 27.07.2028.
(220) 27.07.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan, JP
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о, Кнезa Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

PRIUS +
(511) Кл. 12: аутомобили и њихови саставни,
структурни делови.
(111) 76060
(210) Ж- 2018-1223

(531) 01.15.15; 05.03.13; 06.01.04; 26.04.16; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06
(591) црвена, плава, зелена, бела, љубичаста, сива

ЗИС / RS / IPO

(181) 31.07.2028.
(220) 31.07.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) Asahi Europe Ltd., 1 Forge End, GU21 6DB
Woking, Surrey, UK
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар Ослобођења 87,
Београд
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Ж
(540)

(531) 05.07.02; 26.05.08; 26.05.09; 26.05.15; 26.05.22;
26.05.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, плава, бела, златна, розе (Pantone 240 C)
(511) Кл. 32: пиво.
(111) 76061
(210) Ж- 2018-1216

(181) 31.07.2028.
(220) 31.07.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) Biocon Limited, 20th KM, Hosur Road,
Electronic City, Bangalore - 560100, IN
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

CANHERA
(511) Кл. 5: фармацеутски и медицински препарати.
(111) 76062
(210) Ж- 2018-378

(181) 13.03.2028.
(220) 13.03.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E.,
Toronto, Ontario M5A 1R4, CA
(740) Владан Малешевић , Цара Лазара 7, 11000
Београд
(540)

THE ORDINARY
(511) Кл. 3: козметички препарати за негу тела;
производи за негу коже и тела, нарочито средства за
хидратацију лица, средства за хидратацију тела,
третмани против старења коже лица; производи
против старења коже тела, нарочито креме против
старења коже, лосиони, гелови, уља, средства за
чишћење, сапуни за тело, пилинзи, средства за
хидратацију, регенератори за кожу, средства за
омекшавање коже и препарати за негу коже за
уклањање бора; топикални третмани за врат,
нарочито лосиони, креме, гелови, уља, средства за
чишћење, пилинзи, средства за хидратацију,
регенератори за кожу, средства за омекшавање коже
и препарати за негу коже за уклањање бора за врат;
немедицински третмани против стрија, нарочито
лосиони, креме, гелови, уља, средства за чишћење,
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пилинзи, средства за хидратацију, регенератори за
кожу, средства за омекшавање коже и препарати за
негу коже за уклањање бора за третман стрија;
немедицински третмани против целулита, нарочито
лосиони, креме, гелови, уља, средства за чишћење,
средства за хидратацију, регенератори за кожу за
смањење целулита; третмани за бељење и/или
посветљавање коже, нарочито лосиони, креме,
гелови, уља, средства за чишћење, средства за
хидратацију, регенератори за кожу за бељење коже и
посветљавање коже; производи за негу косе,
нарочито, спрејеви за косу, лосиони за негу косе,
регенератори за косу и гелови за косу; козметика;
препарати за чишћење, препарати за бељење и друге
супстанце за употребу при прању веша, нарочито
избељивач за веш, прашак за веш и восак за веш;
препарати за чишћење, полирање, рибање и
нагризање; сапуни, нарочито антиперспирантни
сапуни, сапуни за тело, сапун за купку и сапун за
руке; етерична уља, лосиони за косу; пасте за зубе,
креме за лице и тело, купке за тело, шампони,
средства за хидратацију тела, колоњска вода;
тоалетна вода; парфеми; дезодоранси за личну
употребу.
Кл. 35: услуге малопродајних објеката у области
козметике, производа за личну негу, производа за
негу коже, лица и тела и производа за негу лепоте;
онлајн малопродајне услуге у области козметике,
производа за личну негу, производа за негу коже,
лица и тела и производа за негу лепоте.
(111) 76063
(210) Ж- 2018-905

(181) 13.06.2028.
(220) 13.06.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) EXIDE INDUSTRIES LIMITED, An Indian
Public Limited Company, Exide House, 59E,
Crowringhee Road, , Kolkata-700 020, State of West
Bengal, IN
(740) Драгољуб Ћосовић адвокат , Андре Николића
3, 11040 Београд
(540)

CEIL
(511) Кл. 9: акумулаторске батерије; батерије за
аутомобиле; батерије за ваздухоплове; батерије за
електричне аутомобиле; пуњиве батерије; батерије за
подморнице; батерије које се користе у свим врстама
возила; соларне ћелије; соларни панели; батерије за
употребу у ручним електронским уређајима;
самопуњиве батерије; кућишта за батерије; тзв.
дугмад батерије (button cells); непрекидни напојни
системи (УПС); инвертери; батерије за инвертере;
систем за напајање који се састоји од интегрисаног
облика претварача и батерије.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2018/12
Intellectual Property Gazette 2018/12
(111) 76064
(210) Ж- 2018-585

(181) 20.04.2028.
(220) 20.04.2018.
(151) 30.11.2018.
(732) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1-8-1,
Tatsumi-nishi, lkuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-8666, JP
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11
(511) Кл. 3:
козметика; козметички сетови;
козметички препарати за негу коже; препарати за
уклањање шминке; препарати за шминкање; креме за
избељивање коже; козметичке маске; сапун;
шампони; антиперспиранти; препарати за сунчање;
сјајеви за усне; купке за тело; дезодоранси за људе
или за животиње.
(111) 76065
(210) Ж- 2017-950

(181) 23.06.2027.
(220) 23.06.2017.
(151) 30.11.2018.
(732) Фабрика за прераду воћа и поврћа NECTAR
доо, Новосадски пут 9, Бачка Паланка, RS
(540)

(531) 01.15.09; 26.01.02; 26.01.04; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.03; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) црвена, бела, зелена, црна.
(511) Кл. 33: дестилована пића.
(111) 76066
(210) Ж- 2017-951

(181) 23.06.2027.
(220) 23.06.2017.
(151) 30.11.2018.
(732) FRUCTAL Živilska industrija doo, Tovarinška
cesta 7, Ajdovščina, SI
(740) Адвокат Милош Чегар, Блок Партизан 13/7,
Бачка Паланка
(540)

U saradnji sa prirodom

ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 5:
дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.
Кл. 29:
месо, рибе, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја,
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
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.
Кл. 32:
минералне и содне воде и друга
безалкохопна пића; воћни напици и воћни
сокови; сирупи и други препарати за производњу
пића.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).
(111) 76067
(210) Ж- 2016-640

(181) 12.04.2026.
(220) 12.04.2016.
(151) 30.11.2018.
(732) Стевановић Иван, Иванковачка 15,
18000 Ниш, RS
(740) Драган и. Брајер, Курсулина 14, 11000 Београд
(540)

(531) 26.01.04; 26.01.18; 27.05.22; 29.01.04
(591) плава, бела.
(511) Кл. 7: машине за прање и сушење рубља;
машине за прање суђа; машине за пеглање веша;
електромотори; миксери за храну; електрични
млинови; пумпе за гориво.
Кл. 9:
трансформатори; стабилизатори напона;
пуњачи; уређаји за беспрекидно напајање;
телевизори; радио апарати; радио станице; камере;
рачунске машине – калкулатори; персонални
рачунари; рачунарски софтвер.
Кл. 11: грејалице; шпорети; решои; клима уређаји.
(111) 76068
(210) Ж- 2017-2048

(181) 26.12.2027.
(220) 26.12.2017.
(151) 30.11.2018.
(732) Worldwide Spirits Supply Inc., Palm Chambers,
197 Main Street, UK
(740) Зоран Наумовић, Крунска 77, Београд
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Ж
(540)

Кл. 31: пољопривредна семена.
(111) 76071
(210) Ж- 2018-1181

(181) 23.07.2028.
(220) 23.07.2018.
(151) 04.12.2018.
(732) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 18-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 5448666, JP
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

HADA LABO TOKYO
(531) 25.05.02; 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.13
(511) Кл. 34: цигарете.
(111) 76069
(210) Ж- 2018-450

(181) 26.03.2028.
(220) 26.03.2018.
(151) 03.12.2018.
(732) Lipkom d.o.o., Владике Николаја б.б.,
15305 Липолист, RS
(540)

Poema
(511) Кл. 29: воће, конзервисано; смрзнуто воће.
Кл.
31:
воће,
свеже;
винова
лоза.
Кл. 33: воћни екстрати, алкохолни; алкохолна пића;
алкохолна пића (осим пива); алкохолна пића која
садрже воће; алкохолна пића (унапред помешана
алкохолна пића, осим оних на бази пива.
(181) 02.07.2028.
(220) 02.07.2018.
(151) 04.12.2018.
(732) E. I. du Pont de Nemours and Company,
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington,
DE 19805, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Kнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

(511) Кл. 3:
козметика; козметички сетови;
козметички препарати за негу коже; препарати за
уклањање шминке; препарати за шминкање; креме за
избељивање коже; козметичке маске; сапун;
шампони; антиперспиранти; препарати за сунчање;
сјајеви за усне; купке за тело; дезодоранси за људе
или за животиње.
(111) 76072
(210) Ж- 2018-1196

(181) 25.07.2028.
(220) 25.07.2018.
(151) 04.12.2018.
(732) Jeunesse Global Holdings, LLC, 701
International Parkway, Lake Mary, FL 32746, US
(740) Тамара Бубало, адвокат, "Карановић &
Николић" оад, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(111) 76070
(210) Ж- 2018-1041

(531) 26.01.16; 26.04.16; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.09
(511) Кл. 1: пољопривредне хемикалије и ађуванси.
Кл. 5:
пестициди; препарати за уништавање
штеточина, фунгициди, хербициди и инсектициди.
146

(531) 05.05.20; 05.05.21
(511) Кл. 3:
козметички лосиони; козметички
серуми; лосиони за тело; козметичке креме за негу
коже; козметички препарати, наиме, лосиони за
затезање коже; лосиони за предео око очију;
козметичке маске за лице; лосиони за употребу у
козметици; лосиони за кожу, лице, тело;
немедицински
серуми
против
старења;
немедицински серуми за употребу на кожи, лицу,
телу; немедицинске креме и лосиони за негу коже;
немедицински препарати за негу коже, наиме, креме,
лосиони, гелови, тонери, средства за чишћење и за
пилинг; креме за кожу; лосиони за кожу; маске за
кожу; хидратација за кожу; препарати за негу коже
са циљем смањења бора.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2018/12
Intellectual Property Gazette 2018/12

Ж

Кл. 5:
дијететски додаци и додаци исхрани;
дијететски додаци и додаци исхрани са пиринчаним
брашном; додаци исхрани у облику желеа;
протеински дијететски додаци; протеински додаци у
облику шејка; додаци на бази витамина и минерал.
Кл. 32: енергетска пића; воћни сокови и пића на
бази воћа; безалкохолна пића која садрже воћне
сокове; безалкохолна пића са укусом чаја;
безалкохолна пића, наиме, кратка енергетска пића;
безалкохолни воћни сокови; пића на бази сурутке.
Кл. 35: маркетиншке пословне услуге на више
нивоа; малопродајне услуге путем директних позива
од стране дистрибутера усмерених на крајње
кориснике који садрже немедицинске препарате за
негу и дијететске додатке и додатке исхрани.
Кл. 44: пружање веб странице са информацијама о
здравом животу и здравим животним навикама;
пружање
информација о лепоти;
пружање
информација о дијететским додацима и о исхрани;
пружање информација из области здравља и здравог
живота; пружање информација о одржавању здравог
начина живота и губитку тежине.

Кл. 5:
дијететски додаци и додаци исхрани;
дијететски додаци и додаци исхрани са пиринчаним
брашном; додаци исхрани у облику желеа;
протеински дијететски додаци; протеински додаци у
облику шејка; додаци на бази витамина и минерал.
Кл. 32: енергетска пића; воћни сокови и пића на
бази воћа; безалкохолна пића која садрже воћне
сокове; безалкохолна пића са укусом чаја;
безалкохолна пића, наиме, кратка енергетска пића;
безалкохолни воћни сокови; пића на бази сурутке.
Кл. 35: маркетиншке пословне услуге на више
нивоа; малопродајне услуге путем директних позива
од стране дистрибутера усмерених на крајње
кориснике који садрже немедицинске препарате за
негу и дијететске додатке и додатке исхрани.
Кл. 44: пружање веб странице са информацијама о
здравом животу и здравим животним навикама;
пружање
информација о лепоти;
пружање
информација о дијететским додацима и о исхрани;
пружање информација из области здравља и здравог
живота; пружање информација о одржавању здравог
начина живота и губитку тежине.

(111) 76073
(210) Ж- 2018-1195

(111) 76074
(210) Ж- 2018-1233

(181) 25.07.2028.
(220) 25.07.2018.
(151) 04.12.2018.
(732) Jeunesse Global Holdings, LLC, 701
International Parkway, Lake Mary, FL 32746, US
(740) Тамара Бубало, адвокат, "Карановић &
Николић" оад, Ресавска 23, 11000 Београд
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 3:
козметички лосиони; козметички
серуми; лосиони за тело; козметичке креме за негу
коже; козметички препарати, наиме, лосиони за
затезање коже; лосиони за предео око очију;
козметичке маске за лице; лосиони за употребу у
козметици; лосиони за кожу, лице, тело;
немедицински
серуми
против
старења;
немедицински серуми за употребу на кожи, лицу,
телу; немедицинске креме и лосиони за негу коже;
немедицински препарати за негу коже, наиме, креме,
лосиони, гелови, тонери, средства за чишћење и за
пилинг; креме за кожу; лосиони за кожу; маске за
кожу; хидратација за кожу; препарати за негу коже
са циљем смањења бора.
ЗИС / RS / IPO

(181) 01.08.2028.
(220) 01.08.2018.
(151) 05.12.2018.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1 ,
74172 Neckarsulm, DE
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 11.01.03; 24.17.02; 26.11.02; 26.11.08; 26.11.10;
27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 29:
месо и месни производи.
Кл. 35: рекламне услуге које се односе на месо и
месне производе; услуге онлајн продаје на мало које
се односе на месо и месне производе; услуге продаје
на мало које се односе на месо и месне производе.
(111) 76075
(210) Ж- 2018-1234

(181) 01.08.2028.
(220) 01.08.2018.
(151) 05.12.2018.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1 ,
74172 Neckarsulm, DE
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
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Ж
(540)

(531) 05.03.20; 24.17.02; 26.11.02; 26.11.08; 26.11.10;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела
(511) Кл. 31:
цвеће, биљке; семе за садњу.
Кл. 35: рекламне услуге које се односе на цвеће,
биљке и семе за садњу; услуге онлајн продаје на
мало које се односе на цвеће, биљке и семе за садњу;
услуге продаје на мало које се односе на цвеће,
биљке и семе за садњу.
(111) 76076
(210) Ж- 2018-1235

(181) 01.08.2028.
(220) 01.08.2018.
(151) 05.12.2018.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1 ,
74172 Neckarsulm, DE
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић
, Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 05.07.02; 08.01.02; 24.17.02; 26.11.02; 26.11.08;
26.11.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, бела
(511) Кл. 30: пецива и кондиторски производи; хлеб
и производи од хлебног теста.
Кл. 35: рекламне услуге које се односе на пецива и
кондиторске производе, хлеб и производе од хлебног
теста; услуге онлајн продаје на мало које се односе
на пецива и кондиторске производе, хлеб и
производе од хлебног теста; услуге продаје на мало
које се односе на пецива и кондиторске производе,
хлеб и производе од хлебног теста.
(111) 76077
(210) Ж- 2018-1236

(181) 01.08.2028.
(220) 01.08.2018.
(151) 05.12.2018.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1 ,
74172 Neckarsulm, DE
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(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.13; 05.09.01; 24.17.02;
26.11.02; 26.11.08; 26.11.10; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела
(511) Кл. 29: обрађено воће и поврће.
Кл. 31: свеже воће и поврће.
Кл. 35: рекламне услуге које се односе на воће и
поврће; услуге онлајн продаје на мало које се односе
на воће и поврће; услуге продаје на мало које се
односе на воће и поврће.
(111) 76078
(210) Ж- 2018-1237

(181) 01.08.2028.
(220) 01.08.2018.
(151) 05.12.2018.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1 ,
74172 Neckarsulm, DE
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 03.09.11; 24.17.02; 26.11.02; 26.11.08; 26.11.10;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела
(511) Кл. 29:
риба и производи од рибе.
Кл. 35: рекламне услуге које се односе на рибу и
производе од рибе, услуге онлајн продаје на мало
које се односе на рибу и производе од рибе; услуге
продаје на мало које се односе на рибу и производе
од рибе.
(111) 76079
(210) Ж- 2018-1803

(181) 08.11.2028.
(220) 08.11.2018.
(151) 05.12.2018.

ЗИС / RS / IPO
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(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

TELISAR ТЕЛИСАР
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 76080
(210) Ж- 2018-1804

(181) 08.11.2028.
(220) 08.11.2018.
(151) 05.12.2018.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

LIRIDA ЛИРИДА

Ж
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 76084
(210) Ж- 2018-1212

(181) 30.07.2028.
(220) 30.07.2018.
(151) 06.12.2018.
(732) PREMIER BET d.o.o. Beograd-Vračar,
Патријарха Варнаве 12/8, 11000 Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 76081
(210) Ж- 2018-1805

(181) 08.11.2028.
(220) 08.11.2018.
(151) 05.12.2018.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм б.б.,
11080, Београд, RS
(540)

SUENO СУЕНО
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 76082
(210) Ж- 2018-1494

(181) 17.09.2028.
(220) 17.09.2018.
(151) 05.12.2018.
(732) Medochemie L.td., 1-10 Constantinopoleos Street
3505, Limassol, CY
(740) Павловић Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша
16/III-11, 11000 Београд
(540)

MEDAXONE
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати, хемијскофармацеутски препарати, лекови за медицинску
употребу, хемијски препарати за фармацеутску
употребу, лекови за људску употребу, хемијски
препрати за медицинску употребу, антибиотици.
(111) 76083
(210) Ж- 2018-591

(181) 20.04.2028.
(220) 20.04.2018.
(151) 06.12.2018.
(732) Милош Стакић, Станоја Главаша 16/30,
Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000 Београд
(540)

STULIPOR

ЗИС / RS / IPO

(531) 21.01.04; 26.05.06; 26.05.16; 26.05.22; 26.05.24;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, жута, црвена, бела, сива
(511) Кл. 41: забава; пружање услуга игара на срећу,
посебно клађење, спортско клађење, услуге коцкања,
пружање услуга онлајн клађења и коцкања.
(111) 76085
(210) Ж- 2018-960

(181) 18.06.2028.
(220) 18.06.2018.
(151) 06.12.2018.
(732) DCP HEMIGAL d.o.o., Текстилна 97,
16000 Лесковац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање,
рибање
и
нагризање;
сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу; пасте за зубе.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;
дијететске супстанце прилагођене за употребу у
медицини, храна за бебе; фластери, материјали за
завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска
смола; дезинфекциона средства; препарати за
уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.
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(111) 76086
(210) Ж- 2018-1210

(181) 30.07.2028.
(220) 30.07.2018.
(151) 06.12.2018.
(732) "ЛУКЕНА-АУТО" д.о.о. Београд,
Хемигвејева 19, Београд, RS
(740) Адвокат Бојан Ивановић, Булевар Краља
Александра 81, 11000 Београд
(540)

(531) 26.03.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03
(591) зелена
(511) Кл. 7:
филтери; универзални зглобови.
Кл. 9: електрични каблови.
Кл. 12: ублаживачи удара за возила; опруге за
ублажавање удара за возила; осовине за возила;
осовине за точкове возила; преносне осовине за
сувоземна возила; опруге за вешање возила.
Кл. 17: савитљиве неметалне цеви.
(111) 76087
(210) Ж- 2018-1247

(181) 02.08.2028.
(220) 02.08.2018.
(151) 06.12.2018.
(732) Dr. Seuss Enterprises, L.P., 9645 Scranton Road
#130, San Diego, California, 92121, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнезa Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

GRINČ
(511) Кл. 9: претходно снимљене видео траке, ДВД-и,
ДВД-и високе резолуције и оптички дискови високе
густине; претходно снимљене аудио траке и компакт
дискови; аудио и визуелни снимци који садрже забаву
уживо, анимирану забаву, музику и приче; музички
снимци; аудио и видео снимци који се могу преузимати
са интернета; играни филмови који се могу преузимати
са интернета; мелодије звона, графике, позадине екрана
и музика, који се могу преузимати путем глобалне
рачунарске мреже и бежичних мобилних уређаја;
софтвер чувара рачунарског екрана; мултимедијални
рачунарски софтвер снимљен на ЦД-РОМ-у који садржи
забаву у виду играних филмова; софтвер за видео и
рачунарске игре; софтвер за рачунарске игре који се
може преузимати са интернета; софтвер за рачунарске
игре који се може преузимати са интернета за употребу
на мобилним телефонима, целуларним телефонима и
таблетима; програми и софтвер за интерактивне
рачунарске игре, видео игре и електронске игре који се
могу преузмати путем глобалне рачунарске мреже и
софтвер за видео игре за уређаје за бежичну
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комуникацију који су доступни на ЦД-у или ДВД-у,
касетама и меморијским картицама; програми и софтвер
за интерактивне рачунарске игре, видео игре и
електронске игре који су доступни на ЦД-у или ДВД-у,
касетама и меморијским картицама.
Кл. 41: прозиводња и дистрибуција играних филмова;
презентација, дистрибуција и изнајмљивање играних
филмова; обезбеђивање он-лајн информација у области
играних филмова и видео забаве путем глобалне
комуникацијске мреже; обезбеђивање забавних вести и
забавних информација путем комуникацијских и
рачунарских мрежа; обезбеђивање услуга забаве путем
глобалне комуникацијске мреже у виду веб страница
које садрже широки спектар информација о забави од
општег интереса које се односе на игране филмове,
музичке видео снимке, сродне филмске клипове,
фотографије и друге мултимедијалне материјале; услуге
забаве у виду кратких филмова који се преносе путем
бежичних комуникацијских уређаја, наиме мобилних
телефона, личних дигиталних асистената, рачунара и
бежичних ручних уређаја.
(111) 76088
(210) Ж- 2018-1240

(181) 01.08.2028.
(220) 01.08.2018.
(151) 06.12.2018.
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York 10017, US
(740) ПЕТОШЕВИЋ ДОО, Булевар Ослобођења 87,
11000 Београд
(540)

DAURISMO
(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 за људе и животиње;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди.
(111) 76089
(210) Ж- 2018-1051

(181) 04.07.2028.
(220) 04.07.2018.
(151) 07.12.2018.
(732) ЗЛАТИБОРАЦ Д.О.О. БЕОГРАД,
Мојковачка 58, Београд, RS
(540)
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(531) 05.09.15; 05.09.21; 08.05.03; 08.07.01; 11.01.17;
11.03.11; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(591) бела, црна, тамно зелена, светло зелена, црвена,
бордо, жута, светло браон, тамно браон.
(511) Кл. 29: кобасице; конзервиране кобасице;
сирове кобасице; кобасице братвурст [bratvurst].
(111) 76090
(210) Ж- 2018-1054

(181) 04.07.2028.
(220) 04.07.2018.
(151) 07.12.2018.
(732) DRUŠTVO ZA PROMETNE USLUŽNE I
OSTALE DELATNOSTI CODEX.CO.LTD. PLUS
DOO ĆUPRIJA, Делиградска 12, Ћуприја, RS
(540)

CODEX
(511) Кл. 3: парфимерија, етерична уља, козметика,
лосиони за косу; парфеми, етерична уља, јантар
(парфем), аромати (есенцијска уља), миришљава
купка, етерична уља од кедровог дрвета, етерична
уља од лимуна, колоњске воде, екстракти из цвећа
(парфимеријски), базе за парфеме на бази цвећа,
препарати
за
димљење
(парфимеријски),
јониншарфимеријски), јасминово уље, уље од
лаванде, вода од лаванде, лосиони за козметичку
употребу, ментол за парфимерију, уља за козметичку
употребу, уља за парфеме и мирисе, уља за тоалетну
употребу, ружино уље, миришљаве воде, терпен (
етерично уље), тоалетне воде, тоалетни препарати.
(111) 76091
(210) Ж- 2018-1046

(181) 01.07.2028.
(220) 01.07.2018.
(151) 07.12.2018.
(732) Fondacija "Prosperitati", Птујска 1, Суботица, RS
(540)

(531) 26.01.24; 26.13.25; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03
(591) зелена, бордо.
(511) Кл. 16: папир; папир за копирање; папир за
паковање; папир за писање; папир за увијање;
вискозни папир за умотавање, украсни папир;
етикете од папира или картона; заставе од папира;
листови папира [канцеларијски]; папир за машине за
снимање; папир за сликање и калиграфију; плакати
од папира или картона; подметачи за чаше од
папира; подметачи за сто од папира; подметачи од
папира; портикле од папира; транспаренти (банери)

ЗИС / RS / IPO

Ж
од папира; шаблони [од папира]; амбалажа за флаше
од папира или картона; огласни панои од папира или
картона; омотачи за флаше од картона или папира;
врећице (коверте, кесе) од папира или пластике, за
паковање; пелир папир за копије (канцеларијски
материјал); картон; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; блокови
(канцеларијски материјал); канцеларијски материјал,
изузев
намештаја;
налепнице
[канцеларијски
прибор]; напрсци [канцеларијски реквизити]; омоти
(канцеларијски
материјал);
пластификатори
докумената за канцеларијску употребу; фасцикле за
списе
(канцеларијски
прибор];
фасцикле
[канцеларијски
материјал];
фолије,
слајдови
(канцеларијски материјал); налив пера и хемијске
оловке [канцеларијски прибор]; јо јо др жачи картица
са именом [канцеларијски прибор]; корективна
течност [канцеларијски реквизит]; индексне карте
(канцеларијске]; копче за навлаке за картице са
именом [канцеларијски прибор]; материјал за обуку
[изузев апарата]; пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање; папирне или картонске
кутије; папирни и картонски материјали за паковање
[пуњење,
облагање];
клишеи;
клишеи
за
галванопластику; челична слова [клишеи]; пластичне
фолије за омотавање; фолије за прецртавање;
постери; бележнице, нотеси; слике; свеске; омоти за
папир; књиге; коверте; фотографије [штампане];
допис нице, разгледнице; штампане публикације;
пантографи [справе за прецртавање]; проспекти;
магазини [периодични]; честитке, разгледнице;
календари; допис нице за најаву посебних догађаја;
натписи од папира или картона; билтени.
Кл. 35: оглашавање; оглашавање на отвореном;
оглашавање плаћањем по клику [рау per click
оглашавање]; непосредно оглашавање путем поште;
индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; компјутерско
управљање подацима; консултације у пословном
управљању; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању;
пословно управљање и организационо саветовање;
привремено пословно управљање; саветодавне
услуге
у пословном управљању; пословно
управљање за независне пружаоце услуга;
рекламирање; рекламирање на радију; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; консултације о
стратегији
комуникације
у
рекламирању;
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
дистрибуција рекламног материјала; организовање
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; обавештења о пословима; услуге агенција за
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пружање пословних информација; анализе цена и
трошкова;
вођење
књига
[књиговодство];
рачуноводство; израда извода са рачyна; ревизија
пословања; консултације у вези са избором особља;
стручне услуге о пословној ефикасности; пословне
процене;
истраживање
тржишта;
пословна
испитивања; објављивање рекламних текстова;
пословна истраживања; услуге рекламних агенција;
маркетиншка истраживања; професионалне пословне
консултације;
економске
прогнозе;
пословне
информације; промоција продаје за друге; услуге
набавке за трећа лица (куповина производа и услуга
за друге пословне субјекте); услуге поређења цена;
услуге телемаркетинга; услуге посредовања у
трговини; пружање пословних информација путем
Интернет странице; услуге пословног посредовања
које се односе на повезивање потенцијалних
приватних улагача са предузетницима којима су
потребна финансијска средства; финансијска
ревизија.
Кл. 36:
финансијске информације; финансијске
консултације;
финансијско
спонзорисање;
финансијско
управљање;
банкарске
услуге;
информације о осигурању; консултације о
осигурању; услуге осигурања; посредовање у
осигурању; финансијске процене (осигурање,
банкарство, некретнине]; клириншки послови
(финансије); посредовање на берзи; услуге давања
гаранције; процена некретнина; процена накнада
штете
(финансијска
процена);
нумизматичка
процена;
издавање
пословног
простора
(непокретности); услуге мењачница; зајмови на рате;
финансирање зајмова; услуге кредитних агенција;
услуге агенција за наплату дугова; финансијске
услуге при царинском посредовању; фискално
процењивање;
услуге
повереништва;
услуге
финансирања; услуге залагаоница; управљање
непокретностима; управљање стамбеним зградама;
финансирање
лизинга;
финансирање
закупа;
финансијске анализе; услуге пословне ликвидације,
финансијске; позајмљивање уз заложно обезбеђење;
услуге саветовања у вези са задуживањем;
организовање финансирања за грађевинске пројекте;
пружање информација о финансијама путем
Интернет
странице;
финансијксо
управљање
исплатама надокнада за друге; инвестирање
средстава; услуге јемства; финансијске процене
одговора на позиве за подношење понуда.
(111) 76092
(210) Ж- 2018-1168

(181) 19.07.2028.
(220) 19.07.2018.
(151) 07.12.2018.
(732) Commercial and residential Ventures
Preduzeće za razvoj projekata o nekretninama d.o.o.,
Милутина Миланковића 9ђ, Београд (Нови Београд), RS
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(740) Адвокат Наташа Завишин, Симина 18, Београд
(540)

(531) 26.01.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.04
(591) плава
(511) Кл. 16: хуан папир за кинеско сликање и
калиграфију; адресне матрице за машине за
адресирање; акварел боје; албуми; алманаси;
амбалажа за флаше од картона или папира; апарати
за вињете; апарати за обележавање бројевима;
апарати за развијање фотографија; апарати за
уништавање, резање, папира [за канцеларијску
употребу]; апарати и машине за умножавање
докумената; архитектонски модели; аташе мапе;
атласи; бележнице; билтени; биолошки узорци за
употребу у микроскопији [наставни материјал];
блокови за цртање; блокови [канцеларијски
материјал]; бочице за мастило; брисачи за налив
пера; брисачи за табле за писање; бројанице; бројеви
[штампарски]; бушилице за папир [зумба]; ваљци за
кућно фарбање; ваљци за писаће машине; ваучери;
вискозни папир за умотавање, украсни папир; восак
за калупе, који није за зубарску употребу; восак за
печаћење; воштани папир; вреће за ђубре [од папира
или пластике]; вреће за микроталасно кување;
врећице [коверте, кесе] од папира или пластике, за
паковање; географске мапе; глина од полимера за
моделирање; глобуси; глутен [лепак] за папир или
употребу у домаћинству; гравуре; графитне мине за
оловке; графичке репродукције; графички отисци;
грб ови [папирни печати]; гумиране траке за
лепљење папира; гумиране траке [канцеларијски
материјал]; гумице [еластичне траке] за канцеларије;
гумице за брисање; дијаграми; дописнице за најаву
посебних догађаја; дописнице, разгледнице; држачи
за креду; држачи за оловке; држачи оловака; држачи
печата; држачи списа, докумената [канцеларијски
прибор];
држачи
страница
књига;
електрокардиографски папир; жигови [печати];
зарезачи за оловке, електронски и неелектронски;
игле за копирање за цртачке сврхе; заставе од
папира; игле за урезивање, за линорез и дуборез;
индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри;
индиго папир за умножаваче; индијско мастило;
инструменти за гравирање; инструменти за писање;
инструменти за цртање; јастучићи за мастило;
јастучићи за печате; калеми за траке са мастилом;
календари; калупи за глину за моделирање
[уметнички материјал]; канцеларијске машине за
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печаћење; канцеларијски материјал; канцеларијски
материјал, изузев намештаја; карбон папир; карте;
картон; картонске кутије за шешире; касете, ормани,
за канцеларије; каталози; каширани папир; клипсе за
оловке; клишеи; клишеи за галванопластику; књиге;
књиге са песмама или нотама; књиговезачка платна;
књиговезачке корице; књиговезачки апарати и
машине [канцеларијска опрема]; књиговезачки
артикли; књиговезачки конопци; књиговезачки
материјал; књиговодствене књиге; књижице;
коверте; колекционарске сличице, за размену, које
нису за играње; комплети за цртање; композери за
слагање; конусне папирне кесе; корективна течност
[канцеларијски реквизит]; корективно мастило
[хелиографско]; коректорске траке [канцеларијски
прибор]; корице за пасоше; креда за писање; креда у
спреј у; креде за маркирање; кројачка креда; кројеви
и образци за копирање; куглице за хемијске оловке;
кутије за матрице; кутије за оловке; кутије за печате;
кутије од картона или хартије; кутије са бојама
[производи који се користе у школама]; лењири за
цртање; лењири, угаоници; лепак за канцеларијску
или кућну употребу; лепак за папир или употребу у
домаћинству; лепљиве врпце за папир или употребу
у домаћинству; лепљиве траке за папир или употребу
у домаћинству; летци, флајери; листови папира
[канцеларијски]; литографије; литографска креда;
литографска уметничка дела; литографски камен;
магазини [периодични]; манжетне за држање
прибора за писање; марамице од папира; маркери за
књиге; маркери [писаћи прибор]; мастило;
мастиљаве траке; мастиљарнице; материјал за обуку
[изузев апарата]; материјал за паковање направљен
од скроба; материјали за моделирање; материјали за
писање; материјали за цртање; материје за печаћење
за канцеларијску употребу; машине за адресовање;
машине за лепљење коверата, за канцеларије;
машине за оштрење оловака, електронске или
неелектронске;
машине
за
франкирање
за
канцеларијску употребу; метални врх за индексне
карте; моделарска глина; музичке честитке,
разгледнице; мустре [шеме за вез]; налепнице
[канцеларијски прибор]; налепнице, које нису од
текстила; наливпера; налив пера и хемијске оловке
[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски
реквизити]; натписи од папира или картона;
неелектронски импринтери за кредитне картице;
неелектронски показивачи графикона; несесери са
прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за
сликаре
[штафелаји];
ножеви
за
папир
[канцеларијски прибор]; ножеви за стругање
[брисање] за канцеларије; носачи лепљивих трака
[канцеларијски прибор]; обрасци за прецртавање;
овлаживачи врхова прстију [канцеларисјки прибор];
овлаживачи за лепљење коверти [канцеларијски
реквизити]; огласни панои од папира или картона;
ЗИС / RS / IPO
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олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке од
дрвеног угља; оловке са графитном мином [техничке
оловке]; омотачи за флаше од картона или папира;
омоти за папир; омоти за чековне књижице [чековне
књижице]; омоти [канцеларијски материјал]; палете
за сликаре; памфлети; пантографи [справе за
прецртавање]; папир; папир за копирање; папир за
машине за снимање; папир за писање; папир за
радиограме; папир за увијање; папирне копче;
папирне кутије за крем; папирне марамице за
уклањање шминке; папирне облоге за фиоке, ормане,
парфимисане или не; папирне посуде; папирне траке;
папирне траке и картице за бележење компјутерских
програма; папирни и картонски материјали за
паковање [пуњење, облагање]; папирни материјали
за филтрирање; папирни омоти за саксије; папирни
филтери за кафу; папирно или картонско облагање за
пакете; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене
масе; паста за моделирање; пастелне бојице [креде у
боји]; паус папир; пелир папир за копије
[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од
злата;
пергамент;
периодичне
публикације;
перфориране картице за разбоје; печати; печати са
адресом; писаљке за таблице; писаће машине
[електричне и неелектричне]; плакати од папира или
картона; планови, пројекти; пластика за моделирање;
пластификатори докумената за канцеларијску
употребу; пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање; пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета; пластичне
фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за
матрице; плочице за печаћење; плочице са
хватаљком за листове папира; подлоге за писање;
подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од
папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од
папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за
књиге; портикле од папира; портрети; постери;
постоља за мастило; постоља за пера и оловке;
постоља за печате; постоља за фотографије; посуде
за водене боје за уметнике; посуде за писма; посуде
за сортирање и бројање новца; посудице за боје;
поштанске марке; поштански жигови; прекривачи
столова од папира; прибор за ручно лепљење
налепница; приручници; притискачи за папир;
пробадачи [канцеларијски материјал]; производи за
брисање; проспекти; рачунске таблице; рибље
туткало за употребу у канцеларијама или
домаћинству; самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћуинству; свеске; светлећи папир;
скробне пасте [лепила] за папир или употребу у
домаћинству; сликарске четкице; сликарско платно;
слике; слике, урамљене или неурамљене; слова на
писаћим машинама, на тастатури; спајалице;
спајалице за новац; спајалице за папир; спојени
рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за
лепљење за папире или употребу у домаћинству;
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сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [креда
за кројаче]; столњаци од папира; стоне салвете од
папира; стрипови; табаци од рецикловане целулозе
за умотавање; табле за цртање; табле од дрвене
пулпе [канцеларијске]; таблице за писање; Т-лењири
за цртање; тоалет папир; траке за везивање
[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за
цигаре, за увијање цигарета; траке са мастилом за
компјутерске штампаче; тубе од картона; убруси од
папира; убруси за лице од папира; угаоници за
цртање; улазнице; улошци са мастилом за машине за
репродуковање докумената; умноживачи; упијајућа
хартија; упијајуће фолије од папира или пластике за
паковање хране; фасцикле за списе [канцеларијски
прибор]; фасцикле [канцеларијски материјал];
фигурине [статуете] направљене од смесе са
папиром; филтер папир; фолије за прецртавање;
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски
материјал]; формулари [штампани]; фото-гравуре;
фотографије
[штампане];
француски
лењири
кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски
реквизит];
хистолошки
делови за
наставу;
хромолитографи; цртежи који се копирају на
подлогу; цртежи, скице; челична пера; челична слова
[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за писање;
четкице за сликаре; чешљеви за урезивање код
сликаних дела; шаблони, матрице за умножавање;
шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска
опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле;
шнитови за шивење одеће; шпенадле као
канцеларијски материјал; штамбиљи; штампане
публикације; штампане ствари; штампани материјал
[вискока штампа]; штампани роковници; штампарска
слова; штампарске реглете; штампарски бланкети,
који нису од текстила; штампарски комплети,
покретни [канцеларијски реквизит]; штампарски
бројеви
и
слова;
штитници
за
брисање.
Кл. 35: административна обрада наруџбеница за
куповину; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање
спољних фирми за административно управљање
компанијама; дактилографске услуге; дизајнирање
рекламног материјала; дистрибуција рекламног
материјала; дистрибуција узорака; договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
економске
прогнозе;
издавање
машина
за
фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације;
изнајмљивање
канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна;
индексирање
интернет
сајтова
за
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комерцијалне намене или намене оглашавања;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта;
комерцијална администрација за лиценце роба и
услуга трећих лица; компјутерско управљаље
подацима; консултације у вези са избором особља;
консултације у вези са пословним организовањем;
консултације у пословном управљању; манекенске
услуге у циљу рекламирања или продајних
промоција; маркетинг; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова;
обрада
текста;
обрачун
пореза;
оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау per
click оглашавање]; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; писање
радних биографија за друге; писање рекламних
текстова; писање текстова за рекламне намене;
помоћ у пословном или индустријском управљању;
помоћ
у
пословном
управљању;
пословна
испитивања; пословна истраживања; пословне
информације;
пословне
процене;
пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање за
сценске
уметнике;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
прикупљање
статистичких
података;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; припрема платних листи; производња
рекламних филмова; промоција продаје за друге;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима [центар за
пружање савета потрошачима]; пружање пословних
информација путем Интернет странице; психолошко
тестирање за избор запослених; рачуноводство;
ревизија пословања; рекламирање на радију;
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне
услуге у пословном управљању; секретарске услуге;
системација информација у компјутерским базама
података; стенографске услуге; стручне услуге о
пословној ефикасности; тражење спонзорства;
ЗИС / RS / IPO
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умножавање докумената; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
програмима лојалности потрошача; уређивање
излога; услуге агенција за запошљавање; услуге
агенција за пружање пословних информација; услуге
агенција за увоз и извоз; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања
састанака
[канцеларијске
услуге];
услуге
малопродаје или велепродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; услуге набавке за трећа
лица [куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте]; услуге односа са јавношћу; услуге
подсећања на уговорене састанке [канцеларијски
послови]; услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге поређења цена; услуге
посредовања у трговини; услуге праћења штампе;
услуге пресељења пословног седишта; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонског одговарања за одсутне претплатнике;
услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске
пројекте;
услуге
фотокопирања;
фактурисање.
Кл. 36: банкарске услуге; банкарске хипотеке;
давање попуста трећим лицима у објектима кроз
употребу чланских карти; депозити драгоцености;
електронски пренос средстава; зајмови на рате;
здравствено осигурање; издавање вредносних
бонова; издавање кредитних картица; издавање
пословног простора [непокретности]; издавање
путничких чекова; изнајмљивање некретнина;
изнајмљивање
пољопривредних
газдинстава;
инвестирање капитала; инвестирање средстава;
инвестициони фондови; информације о осигурању;
клириншки послови [финансије]; консултације о
осигурању; најам апартмана; нотирање цена на
берзи; нумизматичка процена; обавештења о карбон
кредитима; обрада плаћања извршених кредитним
картицама; обрада плаћања извршених платним
картицама;
онлајн банкарство;
организовање
финансирања за грађевинске пројекте; осигурање
живота; осигурање од пожара; осигурање од
последица несрећног случаја; позајмљивање уз
заложно
обезбеђење;
поморско
осигурање;
посредовање на берзи; посредовање у осигурању;
посредовање у промету некретнина; посредовање у
промету са хартијама од вредности; прикупљање
прилога; прикупљање прилога за добротворне
фондове; провера чекова; процена антиквитета
[старина]; процена накита; процена накнада штете
[финансијска процена]; процена поштанских марака;
процена некретнина; процена уметничких дела;
пружање информација о финансијама путем
интернет
странице;
трговање
акцијама
и
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обвезницама; убирање најамнине [станарине];
управљање непокретностима; управљање стамбеним
зградама; услуге агенција за изнајмљивање смештај а
[станова]; услуге агенција за наплату дугова; услуге
агенција за промет некретнина; услуге актуара;
услуге берзанског посредовања; услуге давања
гаранције; услуге залагаоница; услуге изплате
пензија; услуге јемства; услуге кредитних агенција;
услуге мењачница; услуге осигурања; услуге
пословне
ликвидације,
финансијске;
услуге
саветовања у вези са задуживањем; услуге
финансирања; услуге фондова узајамне помоћи;
услуге штедионица; услуге чувања у сефовима;
факторинг; фидуцијарни послови; финансијска
процена непосеченог дрвета; финансијске анализе;
финансијске
информације;
финансијске
консултације; финансијске процене [осигурање,
банкарство, некретнине]; финансијске услуге при
царинском посредовању; финансијско процењивање
вуне; финансијско спонзорисање; финансијско
управљање; финансијско управљање исплатама
надокнада за друге; финансирање зајмова;
финансирање лизинга; фискално процењивање.
Кл. 37:
асфалтирање; асфалтирање путева;
балансирање гума; бојење и поправка натписа;
бродоградња; бушење бунара; бушење нафтних или
гасних бушотина; вађење руде; водоинсталатерске
услуге; вулканизација гума, поправка; глачање
каменом
пловућцем;
грађевински
надзор;
дезинфиковање; закивање; заштита возила од
корозије; заштита грађевина од влаге; заштита од
корозије;
звучно
усаглашавање,
штимовање
музичких инструмената; зидарске услуге; зидарство;
изградња и одржавање цевовода; изградња лука,
пристаништа; изградња пристанишних насипа;
изградња сајамских штандова и продавница;
изградња фабрика; изнајмљивање булдожера;
изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање
дизали ца [грађевинске опреме]; изнајмљивање
машина за ископавање [багера]; изнајмљивање
машина за прање веша; изнајмљивање машина за
чишћење; изнајмљивање машина за чишћење путева;
изолација грађевина; изнајмљивање одводних пумпи;
инсталација, одржавање и поправка рачунарске
опреме;
инсталирање
и
одржавање
пећи;
инсталирање и поправка телефона; инсталирање и
поправљање расхладне опреме; инсталирање,
одржавање и поправка машина; информације о
поправкама; информације у вези са изградњом;
истребљење пацова [дератизација]; конструисање;
конструисање
и
поправљање
складишта;
конструисање подводних објеката; консултације о
грађењу; крпљење котлова; лакирање; малтерисање;
молерске услуге, спољне и унутрашње; монтирање
скела; обнављање гума; обнављање машина које су
истрошене или делимично уништене; обнављање
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одеће; одржавање базена за пливање; одржавање
возила; одржавање и поправка авиона; одржавање и
поправка горионика [пламеника]; одржавање и
поправка моторних возила; одржавање и поправка
трезора; одржавање и поправка сефова; одржавање
намештаја; одржавање, чишћење и поправка коже;
одржавање, чишћење и поправка крзна; оправка
сунцобрана; отклањање сметњи на електричним
апаратима; оштрење ножева; пеглање веша; пеглање
одеће; пескирање [брушење]; подводне поправке;
подмазивање возила; полагање каблова; полирање
возила; поновно пуњење тонера за штампаче;
поправка електричних водова; поправка и одржавање
филмских
пројектора;
поправка
кишобрана;
поправка обуће; поправка одеће; поправка пумпи;
поправка
сигуроносних
брава;
поправка
тапацирунга; поправка фотографских апарата;
поправка часовника и сатова; постављање и поправка
апарата за климатизацију; постављање и поправка
електричних уређаја; постављање и поправка
лифтова; постављање и поправка опреме за
наводњавање; постављање и поправљање опреме за
грејање; постављање кухињске опреме; постављање,
одржавање и оправљање канцеларијских машина и
опреме; постављање тапета на зидове; прање; прање
веша; прање возила; прање прозора; прање рубља;
пуњење батерија за возила; рестаурација машина,
мотора који су истрошени или делимично уништени;
рестаурација намештаја; рестаурација [поправка]
музичких инструмената; рестаурација уметничких
дела; рушење грађевина; столарске услуге;
тапацирање; уградња и поправка противпожарних
аларма; уградња и поправка противпровалних
аларма; уградња прозора и врата; уништавање
[истребљење] штеточина, осим у пољопривреди;
услуге вађења камена, каменолома; услуге поправке
возила у квару; услуге поправки кровова; услуге
прављења вештачког снега; услуге сервисних
станица за возила [бензинских пумпи]; хемијско
чишћење; чишћење возила; чишћење димњака;
чишћење зграда [спољних површина]; чишћење и
поправка котлова; чишћење одеће; чишћење пелена;
чишћење улица; чишћење унутрашњости зграда.
Кл. 39: бродски превоз робе; ваздушни превоз;
дистрибуција воде; дистрибуција електричне
енергије; достава новина; достава порука [курирска
служба]; достава робе наручене поштом; железнички
транспорт; изнајмљивања мотора ваздухоплова;
изнајмљивање
аутомобила;
изнајмљивање
ваздухоплова; изнајмљивање возила; изнајмљивање
гаража; изнајмљивање замрзивача; изнајмљивање
инвалидских колица; изнајмљивање контејнера за
складиштење; изнајмљивање коња; изнајмљивање
навиогационих система; изнајмљивање простора за
паркирање; изнајмљивање просторија за хлађење;
изнајмљивање пртљажника за кров на возилима;
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изнајмљивање путничких аутобуса; изнајмљивање
путничких вагона; изнајмљивање ронилачких звона;
изнајмљивање ронилачких одела; изнајмљивање
складишта;
изнајмљивање
теретних
вагона;
изнајмљивање трактора; изнајмљивање тркачких
аутомобила; изнајмљивање чамаца; информације о
саобраћају;
информације
о
складиштењу;
информације о транспорту; испорука енергије;
испорука пошиљки; испорука робе; испорука цвећа;
истовар терета; курирске услуге [достава пошиљки
или робе]; лансирање сателита за друге; ледоломачке
услуге; логистичке услуге у вези превоза
[транспортна логистика]; организовање крстарења;
организовање туристичких путовања; паковање
поклона; паковање робе; паркирање возила;
пилотирање;
подводна
спасавања;
подизање
потопљених бродова; поморски превоз; посредовање
у вези са бродовима; посредовање у транспорту;
посредовање у услугама шпедиције; пратња путника;
превоз амбулантним колима; превоз аутобусом;
превоз аутомобилом; превоз блиндираним колима;
превоз бродом; превоз драгоцености уз обезбеђење;
превоз
излетничким
бродовима;
превоз
и
складиштење отпада; превоз камионом; превоз
колицима на тегљење; превоз намештаја; превоз
путника; превоз робе баржама; превоз туриста;
прикупљање рециклираних производа [транспорт];
пружање упутстава за вожњу за туристичке сврхе;
путничке
резервације;
резервација
превоза;
резервисање места за путовања; речни превоз;
селидбе не услуге; складиштење; складиштење робе;
складиштење чамаца, бродова; снабдевање водом;
спасавање бродова; спасилачке операције [у
транспорту]; такси превоз; тегљење; трајектни
превоз; трамвајски превоз; транспортне услуге;
умотавање, амбалажирање, робе; управљање бранама
канала; услуге возача; услуге вуче возила у квару;
услуге комерцјалног превоза терета; услуге лучких
радника; услуге ношења терета од стране носача;
услуге превоза за туристичка разгледања; услуге
превоза робе тегљачем; услуге спашавања
[транспорт]; услуге флаширања [пуњења боца];
физичко складиштење електронски сачуваних
података и докумената; франкирање поште;
цевоводни транспорт; шпедиција.
Кл. 42: ажурирање рачунарског софтвера; анализа
воде; анализа рукописа [графологија]; анализе за
експлоатацију нафтних поља; анализе рачунарских
система; архитектонске услуге; бактериолошка
испитивања; биолошка истраживања; временска
прогноза; геодетско мерење; геолошка испитивања
терена;
геолошка
истраживања;
геолошке
експертизе; грађевинско пројектовање; графички
дизајн; дигитализација докумената [скенирање];
дизајн ентеријера [уређење унутрашњег простора];
дизајнирање одеће; дизајнирање рачунарских
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система;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
електронско похрањивање података; енергетска
ревизија; засејавање облака; заштита од рачунарских
вируса; изнајмљивање веб сервера; изнајмљивање
рачунара; изнајмљивање рачунарског софтвера;
израда и одржавање веб страница за друге;
индустријски
дизајн;
инжењерске
услуге;
инсталирање рачунарског софтвера; испитивање
материјала; испитивање нафтних извора; испитивање
нафтних поља; истраживања из области козметике;
истраживања из области механике; истраживања из
области физике; истраживање и развој нових
производа
за
друге;
истраживање
нафте;
истраживање у области заштите животне средине;
калибрација
[мерење];
картографске
услуге;
клиничка испитивања; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
конвертовање рачунарских података и програма [не
физичка конверзија]; контрола квалитета; мерење
земљишта; научна истраживања; обезбеђивање алата
за претраживање [претраживача] на интернету;
одржавање рачунарског софтвера; оцењивање
квалитета непосеченог дрвета; писање текстова о
техници;
подводна
истраживања;
поновно
успостављање рачунарских података; праћење
рачунарских система даљинским приступом;
процењивање квалитета вуне; пружање информација
о рачунарским технологијама и програмирању путем
Интернет странице; пружање научних информација,
савета и консултација у вези смањења емисије
угљеника; рачунарско програмирање; рачунарство у
облаку; саветовање из области архитектуре;
саветовање о изради веб сајтова; саветовање о
сигурности рачун ара; саветовање у вези
информационих технологија; саветовање у вези са
штедњом енергије; саветовање у области дизајна и
развоја рачунарског хардвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; саветодавне услуге из области
комјутерске технологије; саветодавне услуге из
области
телекомуникационе
технологије;
саветодавне услуге из области технологије; сервер
хостинг; софтвер у виду сервиса [SaaS]; стилизација
[индустријски дизајн]; тестирање исправности
возила; тестирање текстила; техничка испитивања;
техничко
пројектне
студије;
умножавање
рачунарских
програма;
унутрашњи
дизајн;
урбанистичко планирање; услуге дизајнирања
паковања; услуге из области хемије; услуге научних
лабораторија; услуге спољних фирми У области
информационих
технологија;
утврђивање
аутентичности
уметничких
дела;
хемијска
испитивања; хемијске анализе; хостинг рачунарских
сајтова [веб сајтова]; чување резервне копије
података ван мреже.
Кл. 44:
аранжирање цвећа; бањске услуге;
баштованство; болничке услуге; ваздушно и
ЗИС / RS / IPO
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површинско прскање ђубривима и другим
пољопривредним
хемикалијама;
ветеринарска
помоћ; депилирање воском; здравствена нега;
зубарске услуге; изнајмљивање медицинске опреме;
изнајмљивање
опреме
за
пољопривреду;
изнајмљивање санитарне опреме; израда венаца;
имплантација косе; киропрактика; маникирање;
масажа; медицинска помоћ; медицински савети за
особе са инвалидитетом; нега животиња; нега кућних
љубимаца; оптичарске услуге; орезивање дрвећа;
ортодонтске услуге; палиативна нега; пејзажна
архитектура; пирсинг тела; пластична хирургија;
рехабилитација пацијената за болести зависности;
сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника;
терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже;
узгој животиња; уништавање корова; уништавање
штеточина за пољопривреду, хортикултуру и
шумарство; уређивање вртова; уређивање травњака;
услуге аквакултуре; услуге алтернатнивне медицине;
услуге ароматерапије; услуге бабица; услуге банке
крви; услуге вештачке оплодње; услуге вештачке
оплодње ин витро; услуге визажисте; услуге говорне
терапије; услуге здравствених центара; услуге јавних
купатила за хигијенске сврхе; услуге кућне неге;
услуге медицинских клиника; услуге неговања
болесника; услуге пошумљавања; услуге психолога;
услуге расадника; услуге саветовања о здрављу;
услуге салона лепоте; услуге санаторијума; услуге
сауне; услуге соларијума; услуге телемедицине;
услуге турских купатила; услуге установа за тешко
оболеле; услуге фризерских салона; услуге центара
за опоравак; услуге центара за рехабилитацију;
фармацеутске услуге припремања лекова према
рецепту; фармацеутски савети; физикална терапија;
хортикултура.
Кл. 45: астролошко саветовање; ватрогасне услуге;
враћање
изгубљених
ствари;
генеалошка
истраживања;
друштвена
пратња;
духовно
саветовање; изнајмљивање вечерњих хаљина;
изнајмљивање
одеће;
изнајмљивање
противпожарних аларма; изнајмљивање сефова;
изнајмљивање уређаја за гашење пожара; израда
хороскопа; истраживање у правним стварима;
консултације о безбедности; консултације о
интелектуалној својини; контрола предузећа ради
сигурности; контрола пртљага ради сигурности;
кремација; лиценирање рачунарског софтвера
[правне услуге]; лиценцирање интелектуалне
својине; менаџмент ауторских права; надзирање
противпровалних уређај а и аларма; организовање
погребних церемонија; организовање религијских
скупова; отварање сигурносних брава; парничне
услуге; писање личних писама; планирање и
организовање
венчања;
погребне
услуге;
посредовања, услуге медијације; правно управљање
дозволама; праћење права интелектуалне својине за
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правно саветодавне сврхе; прикупљање биографских
података о појединцима; проналажење несталих
особа;
проналажење
украдених
предмета;
регистрација имена домена [правне услуге];
саветовање
о
личном
стилу
облачења;
телохранитељске услуге; услуге агенција за
склапање бракова; услуге агенција посредовање;
услуге агенције за усвајање; услуге арбитража;
услуге балсамовања; услуге детективских агенција;
услуге мирног решавања спорова; услуге ноћног
обезбеђења; услуге обезбеђења; услуге он-лајн
друштвених мрежа; услуге припреме правних
докумената; услуге пуштања голубова за специјалне
прилике; услуге читања судбине из карата; услуге
чувања деце код куће; услуге чувања станова у
одсуству власника; чување кућних љубимаца.
(111) 76093
(210) Ж- 2018-1167

(181) 19.07.2028.
(220) 19.07.2018.
(151) 07.12.2018.
(732) Commercial and residential Ventures
Preduzeće za razvoj projekata o nekretninama d.o.o.,
Милутина Миланковића 9ђ, Београд (Нови Београд), RS
(740) Адвокат Наташа Завишин, Симина 18, Београд
(540)

(531) 27.03.15; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) црна, зелена
(511) Кл. 16: хуан папир за кинеско сликање и
калиграфију; адресне матрице за машине за
адресирање; акварел боје; албуми; алманаси;
амбалажа за флаше од картона или папира; апарати
за вињете; апарати за обележавање бројевима;
апарати за развијање фотографија; апарати за
уништавање, резање, папира [за канцеларијску
употребу]; апарати и машине за умножавање
докумената; архитектонски модели; аташе мапе;
атласи; бележнице; билтени; биолошки узорци за
употребу у микроскопији [наставни материјал];
блокови за цртање; блокови [канцеларијски
материјал]; бочице за мастило; брисачи за налив
пера; брисачи за табле за писање; бројанице; бројеви
[штампарски]; бушилице за папир [зумба]; ваљци за
кућно фарбање; ваљци за писаће машине; ваучери;
вискозни папир за умотавање, украсни папир; восак
за калупе, који није за зубарску употребу; восак за
печаћење; воштани папир; вреће за ђубре [од папира
или пластике]; вреће за микроталасно кување;
врећице [коверте, кесе] од папира или пластике, за
паковање; географске мапе; глина од полимера за
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моделирање; глобуси; глутен [лепак] за папир или
употребу у домаћинству; гравуре; графитне мине за
оловке; графичке репродукције; графички отисци;
грб ови [папирни печати]; гумиране траке за
лепљење папира; гумиране траке [канцеларијски
материјал]; гумице [еластичне траке] за канцеларије;
гумице за брисање; дијаграми; дописнице за најаву
посебних догађаја; дописнице, разгледнице; држачи
за креду; држачи за оловке; држачи оловака; држачи
печата; држачи списа, докумената [канцеларијски
прибор];
држачи
страница
књига;
електрокардиографски папир; жигови [печати];
зарезачи за оловке, електронски и неелектронски;
игле за копирање за цртачке сврхе; заставе од
папира; игле за урезивање, за линорез и дуборез;
индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри;
индиго папир за умножаваче; индијско мастило;
инструменти за гравирање; инструменти за писање;
инструменти за цртање; јастучићи за мастило;
јастучићи за печате; калеми за траке са мастилом;
календари; калупи за глину за моделирање
[уметнички материјал]; канцеларијске машине за
печаћење; канцеларијски материјал; канцеларијски
материјал, изузев намештаја; карбон папир; карте;
картон; картонске кутије за шешире; касете, ормани,
за канцеларије; каталози; каширани папир; клипсе за
оловке; клишеи; клишеи за галванопластику; књиге;
књиге са песмама или нотама; књиговезачка платна;
књиговезачке корице; књиговезачки апарати и
машине [канцеларијска опрема]; књиговезачки
артикли; књиговезачки конопци; књиговезачки
материјал; књиговодствене књиге; књижице;
коверте; колекционарске сличице, за размену, које
нису за играње; комплети за цртање; композери за
слагање; конусне папирне кесе; корективна течност
[канцеларијски реквизит]; корективно мастило
[хелиографско]; коректорске траке [канцеларијски
прибор]; корице за пасоше; креда за писање; креда у
спреј у; креде за маркирање; кројачка креда; кројеви
и образци за копирање; куглице за хемијске оловке;
кутије за матрице; кутије за оловке; кутије за печате;
кутије од картона или хартије; кутије са бојама
[производи који се користе у школама]; лењири за
цртање; лењири, угаоници; лепак за канцеларијску
или кућну употребу; лепак за папир или употребу у
домаћинству; лепљиве врпце за папир или употребу
у домаћинству; лепљиве траке за папир или употребу
у домаћинству; летци, флајери; листови папира
[канцеларијски]; литографије; литографска креда;
литографска уметничка дела; литографски камен;
магазини [периодични]; манжетне за држање
прибора за писање; марамице од папира; маркери за
књиге; маркери [писаћи прибор]; мастило;
мастиљаве траке; мастиљарнице; материјал за обуку
[изузев апарата]; материјал за паковање направљен
од скроба; материјали за моделирање; материјали за
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Гласник интелектуалне својине 2018/12
Intellectual Property Gazette 2018/12
писање; материјали за цртање; материје за печаћење
за канцеларијску употребу; машине за адресовање;
машине за лепљење коверата, за канцеларије;
машине за оштрење оловака, електронске или
неелектронске;
машине
за
франкирање
за
канцеларијску употребу; метални врх за индексне
карте; моделарска глина; музичке честитке,
разгледнице; мустре [шеме за вез]; налепнице
[канцеларијски прибор]; налепнице, које нису од
текстила; наливпера; налив пера и хемијске оловке
[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски
реквизити]; натписи од папира или картона;
неелектронски импринтери за кредитне картице;
неелектронски показивачи графикона; несесери са
прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за
сликаре
[штафелаји];
ножеви
за
папир
[канцеларијски прибор]; ножеви за стругање
[брисање] за канцеларије; носачи лепљивих трака
[канцеларијски прибор]; обрасци за прецртавање;
овлаживачи врхова прстију [канцеларисјки прибор];
овлаживачи за лепљење коверти [канцеларијски
реквизити]; огласни панои од папира или картона;
олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке од
дрвеног угља; оловке са графитном мином [техничке
оловке]; омотачи за флаше од картона или папира;
омоти за папир; омоти за чековне књижице [чековне
књижице]; омоти [канцеларијски материјал]; палете
за сликаре; памфлети; пантографи [справе за
прецртавање]; папир; папир за копирање; папир за
машине за снимање; папир за писање; папир за
радиограме; папир за увијање; папирне копче;
папирне кутије за крем; папирне марамице за
уклањање шминке; папирне облоге за фиоке, ормане,
парфимисане или не; папирне посуде; папирне траке;
папирне траке и картице за бележење компјутерских
програма; папирни и картонски материјали за
паковање [пуњење, облагање]; папирни материјали
за филтрирање; папирни омоти за саксије; папирни
филтери за кафу; папирно или картонско облагање за
пакете; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене
масе; паста за моделирање; пастелне бојице [креде у
боји]; паус папир; пелир папир за копије
[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од
злата;
пергамент;
периодичне
публикације;
перфориране картице за разбоје; печати; печати са
адресом; писаљке за таблице; писаће машине
[електричне и неелектричне]; плакати од папира или
картона; планови, пројекти; пластика за моделирање;
пластификатори докумената за канцеларијску
употребу; пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање; пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета; пластичне
фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за
матрице; плочице за печаћење; плочице са
хватаљком за листове папира; подлоге за писање;
подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од
ЗИС / RS / IPO
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папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од
папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за
књиге; портикле од папира; портрети; постери;
постоља за мастило; постоља за пера и оловке;
постоља за печате; постоља за фотографије; посуде
за водене боје за уметнике; посуде за писма; посуде
за сортирање и бројање новца; посудице за боје;
поштанске марке; поштански жигови; прекривачи
столова од папира; прибор за ручно лепљење
налепница; приручници; притискачи за папир;
пробадачи [канцеларијски материјал]; производи за
брисање; проспекти; рачунске таблице; рибље
туткало за употребу у канцеларијама или
домаћинству; самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћуинству; свеске; светлећи папир;
скробне пасте [лепила] за папир или употребу у
домаћинству; сликарске четкице; сликарско платно;
слике; слике, урамљене или неурамљене; слова на
писаћим машинама, на тастатури; спајалице;
спајалице за новац; спајалице за папир; спојени
рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за
лепљење за папире или употребу у домаћинству;
сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [креда
за кројаче]; столњаци од папира; стоне салвете од
папира; стрипови; табаци од рецикловане целулозе
за умотавање; табле за цртање; табле од дрвене
пулпе [канцеларијске]; таблице за писање; Т-лењири
за цртање; тоалет папир; траке за везивање
[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за
цигаре, за увијање цигарета; траке са мастилом за
компјутерске штампаче; тубе од картона; убруси од
папира; убруси за лице од папира; угаоници за
цртање; улазнице; улошци са мастилом за машине за
репродуковање докумената; умноживачи; упијајућа
хартија; упијајуће фолије од папира или пластике за
паковање хране; фасцикле за списе [канцеларијски
прибор]; фасцикле [канцеларијски материјал];
фигурине [статуете] направљене од смесе са
папиром; филтер папир; фолије за прецртавање;
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски
материјал]; формулари [штампани]; фото-гравуре;
фотографије
[штампане];
француски
лењири
кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски
реквизит];
хистолошки
делови за
наставу;
хромолитографи; цртежи који се копирају на
подлогу; цртежи, скице; челична пера; челична слова
[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за писање;
четкице за сликаре; чешљеви за урезивање код
сликаних дела; шаблони, матрице за умножавање;
шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска
опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле;
шнитови за шивење одеће; шпенадле као
канцеларијски материјал; штамбиљи; штампане
публикације; штампане ствари; штампани материјал
[вискока штампа]; штампани роковници; штампарска
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слова; штампарске реглете; штампарски бланкети,
који нису од текстила; штампарски комплети,
покретни [канцеларијски реквизит]; штампарски
бројеви и слова; штитници за брисање.
Кл. 35: административна обрада наруџбеница за
куповину; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање
спољних фирми за административно управљање
компанијама; дактилографске услуге; дизајнирање
рекламног материјала; дистрибуција рекламног
материјала; дистрибуција узорака; договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
економске
прогнозе;
издавање
машина
за
фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације;
изнајмљивање
канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна;
индексирање
интернет
сајтова
за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта;
комерцијална администрација за лиценце роба и
услуга трећих лица; компјутерско управљаље
подацима; консултације у вези са избором особља;
консултације у вези са пословним организовањем;
консултације у пословном управљању; манекенске
услуге у циљу рекламирања или продајних
промоција; маркетинг; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова;
обрада
текста;
обрачун
пореза;
оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау per
click оглашавање]; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; писање
радних биографија за друге; писање рекламних
текстова; писање текстова за рекламне намене;
помоћ у пословном или индустријском управљању;
помоћ
у
пословном
управљању;
пословна
испитивања; пословна истраживања; пословне
информације;
пословне
процене;
пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање за
сценске
уметнике;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
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продаје на мало; презентација робе; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
прикупљање
статистичких
података;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; припрема платних листи; производња
рекламних филмова; промоција продаје за друге;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима [центар за
пружање савета потрошачима]; пружање пословних
информација путем Интернет странице; психолошко
тестирање за избор запослених; рачуноводство;
ревизија пословања; рекламирање на радију;
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне
услуге у пословном управљању; секретарске услуге;
системација информација у компјутерским базама
података; стенографске услуге; стручне услуге о
пословној ефикасности; тражење спонзорства;
умножавање докумената; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
програмима лојалности потрошача; уређивање
излога; услуге агенција за запошљавање; услуге
агенција за пружање пословних информација; услуге
агенција за увоз и извоз; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања
састанака
[канцеларијске
услуге];
услуге
малопродаје или велепродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; услуге набавке за трећа
лица [куповина производа и услуга за друге пословне
субјекте]; услуге односа са јавношћу; услуге
подсећања на уговорене састанке [канцеларијски
послови]; услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге поређења цена; услуге
посредовања у трговини; услуге праћења штампе;
услуге пресељења пословног седишта; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонског одговарања за одсутне претплатнике;
услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске
пројекте;
услуге
фотокопирања;
фактурисање.
Кл. 36: банкарске услуге; банкарске хипотеке;
давање попуста трећим лицима у објектима кроз
употребу чланских карти; депозити драгоцености;
електронски пренос средстава; зајмови на рате;
здравствено осигурање; издавање вредносних
бонова; издавање кредитних картица; издавање
пословног простора [непокретности]; издавање
путничких чекова; изнајмљивање некретнина;
изнајмљивање
пољопривредних
газдинстава;
ЗИС / RS / IPO
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инвестирање капитала; инвестирање средстава;
инвестициони фондови; информације о осигурању;
клириншки послови [финансије]; консултације о
осигурању; најам апартмана; нотирање цена на
берзи; нумизматичка процена; обавештења о карбон
кредитима; обрада плаћања извршених кредитним
картицама; обрада плаћања извршених платним
картицама;
онлајн банкарство;
организовање
финансирања за грађевинске пројекте; осигурање
живота; осигурање од пожара; осигурање од
последица несрећног случаја; позајмљивање уз
заложно
обезбеђење;
поморско
осигурање;
посредовање на берзи; посредовање у осигурању;
посредовање у промету некретнина; посредовање у
промету са хартијама од вредности; прикупљање
прилога; прикупљање прилога за добротворне
фондове; провера чекова; процена антиквитета
[старина]; процена накита; процена накнада штете
[финансијска процена]; процена поштанских марака;
процена некретнина; процена уметничких дела;
пружање информација о финансијама путем
интернет
странице;
трговање
акцијама
и
обвезницама; убирање најамнине [станарине];
управљање непокретностима; управљање стамбеним
зградама; услуге агенција за изнајмљивање смештај а
[станова]; услуге агенција за наплату дугова; услуге
агенција за промет некретнина; услуге актуара;
услуге берзанског посредовања; услуге давања
гаранције; услуге залагаоница; услуге изплате
пензија; услуге јемства; услуге кредитних агенција;
услуге мењачница; услуге осигурања; услуге
пословне
ликвидације,
финансијске;
услуге
саветовања у вези са задуживањем; услуге
финансирања; услуге фондова узајамне помоћи;
услуге штедионица; услуге чувања у сефовима;
факторинг; фидуцијарни послови; финансијска
процена непосеченог дрвета; финансијске анализе;
финансијске
информације;
финансијске
консултације; финансијске процене [осигурање,
банкарство, некретнине]; финансијске услуге при
царинском посредовању; финансијско процењивање
вуне; финансијско спонзорисање; финансијско
управљање; финансијско управљање исплатама
надокнада за друге; финансирање зајмова;
финансирање лизинга; фискално процењивање.
Кл. 37:
асфалтирање; асфалтирање путева;
балансирање гума; бојење и поправка натписа;
бродоградња; бушење бунара; бушење нафтних или
гасних бушотина; вађење руде; водоинсталатерске
услуге; вулканизација гума, поправка; глачање
каменом
пловућцем;
грађевински
надзор;
дезинфиковање; закивање; заштита возила од
корозије; заштита грађевина од влаге; заштита од
корозије;
звучно
усаглашавање,
штимовање
музичких инструмената; зидарске услуге; зидарство;
изградња и одржавање цевовода; изградња лука,
ЗИС / RS / IPO
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пристаништа; изградња пристанишних насипа;
изградња сајамских штандова и продавница;
изградња фабрика; изнајмљивање булдожера;
изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање
дизали ца [грађевинске опреме]; изнајмљивање
машина за ископавање [багера]; изнајмљивање
машина за прање веша; изнајмљивање машина за
чишћење; изнајмљивање машина за чишћење путева;
изолација грађевина; изнајмљивање одводних пумпи;
инсталација, одржавање и поправка рачунарске
опреме;
инсталирање
и
одржавање
пећи;
инсталирање и поправка телефона; инсталирање и
поправљање расхладне опреме; инсталирање,
одржавање и поправка машина; информације о
поправкама; информације у вези са изградњом;
истребљење пацова [дератизација]; конструисање;
конструисање
и
поправљање
складишта;
конструисање подводних објеката; консултације о
грађењу; крпљење котлова; лакирање; малтерисање;
молерске услуге, спољне и унутрашње; монтирање
скела; обнављање гума; обнављање машина које су
истрошене или делимично уништене; обнављање
одеће; одржавање базена за пливање; одржавање
возила; одржавање и поправка авиона; одржавање и
поправка горионика [пламеника]; одржавање и
поправка моторних возила; одржавање и поправка
трезора; одржавање и поправка сефова; одржавање
намештаја; одржавање, чишћење и поправка коже;
одржавање, чишћење и поправка крзна; оправка
сунцобрана; отклањање сметњи на електричним
апаратима; оштрење ножева; пеглање веша; пеглање
одеће; пескирање [брушење]; подводне поправке;
подмазивање возила; полагање каблова; полирање
возила; поновно пуњење тонера за штампаче;
поправка електричних водова; поправка и одржавање
филмских
пројектора;
поправка
кишобрана;
поправка обуће; поправка одеће; поправка пумпи;
поправка
сигуроносних
брава;
поправка
тапацирунга; поправка фотографских апарата;
поправка часовника и сатова; постављање и поправка
апарата за климатизацију; постављање и поправка
електричних уређаја; постављање и поправка
лифтова; постављање и поправка опреме за
наводњавање; постављање и поправљање опреме за
грејање; постављање кухињске опреме; постављање,
одржавање и оправљање канцеларијских машина и
опреме; постављање тапета на зидове; прање; прање
веша; прање возила; прање прозора; прање рубља;
пуњење батерија за возила; рестаурација машина,
мотора који су истрошени или делимично уништени;
рестаурација намештаја; рестаурација [поправка]
музичких инструмената; рестаурација уметничких
дела; рушење грађевина; столарске услуге;
тапацирање; уградња и поправка противпожарних
аларма; уградња и поправка противпровалних
аларма; уградња прозора и врата; уништавање
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[истребљење] штеточина, осим у пољопривреди;
услуге вађења камена, каменолома; услуге поправке
возила у квару; услуге поправки кровова; услуге
прављења вештачког снега; услуге сервисних
станица за возила [бензинских пумпи]; хемијско
чишћење; чишћење возила; чишћење димњака;
чишћење зграда [спољних површина]; чишћење и
поправка котлова; чишћење одеће; чишћење пелена;
чишћење улица; чишћење унутрашњости зграда.
Кл. 39: бродски превоз робе; ваздушни превоз;
дистрибуција воде; дистрибуција електричне
енергије; достава новина; достава порука [курирска
служба]; достава робе наручене поштом; железнички
транспорт; изнајмљивања мотора ваздухоплова;
изнајмљивање
аутомобила;
изнајмљивање
ваздухоплова; изнајмљивање возила; изнајмљивање
гаража; изнајмљивање замрзивача; изнајмљивање
инвалидских колица; изнајмљивање контејнера за
складиштење; изнајмљивање коња; изнајмљивање
навиогационих система; изнајмљивање простора за
паркирање; изнајмљивање просторија за хлађење;
изнајмљивање пртљажника за кров на возилима;
изнајмљивање путничких аутобуса; изнајмљивање
путничких вагона; изнајмљивање ронилачких звона;
изнајмљивање ронилачких одела; изнајмљивање
складишта;
изнајмљивање
теретних
вагона;
изнајмљивање трактора; изнајмљивање тркачких
аутомобила; изнајмљивање чамаца; информације о
саобраћају;
информације
о
складиштењу;
информације о транспорту; испорука енергије;
испорука пошиљки; испорука робе; испорука цвећа;
истовар терета; курирске услуге [достава пошиљки
или робе]; лансирање сателита за друге; ледоломачке
услуге; логистичке услуге у вези превоза
[транспортна логистика]; организовање крстарења;
организовање туристичких путовања; паковање
поклона; паковање робе; паркирање возила;
пилотирање;
подводна
спасавања;
подизање
потопљених бродова; поморски превоз; посредовање
у вези са бродовима; посредовање у транспорту;
посредовање у услугама шпедиције; пратња путника;
превоз амбулантним колима; превоз аутобусом;
превоз аутомобилом; превоз блиндираним колима;
превоз бродом; превоз драгоцености уз обезбеђење;
превоз
излетничким
бродовима;
превоз
и
складиштење отпада; превоз камионом; превоз
колицима на тегљење; превоз намештаја; превоз
путника; превоз робе баржама; превоз туриста;
прикупљање рециклираних производа [транспорт];
пружање упутстава за вожњу за туристичке сврхе;
путничке
резервације;
резервација
превоза;
резервисање места за путовања; речни превоз;
селидбе не услуге; складиштење; складиштење робе;
складиштење чамаца, бродова; снабдевање водом;
спасавање бродова; спасилачке операције [у
транспорту]; такси превоз; тегљење; трајектни
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превоз; трамвајски превоз; транспортне услуге;
умотавање, амбалажирање, робе; управљање бранама
канала; услуге возача; услуге вуче возила у квару;
услуге комерцјалног превоза терета; услуге лучких
радника; услуге ношења терета од стране носача;
услуге превоза за туристичка разгледања; услуге
превоза робе тегљачем; услуге спашавања
[транспорт]; услуге флаширања [пуњења боца];
физичко складиштење електронски сачуваних
података и докумената; франкирање поште;
цевоводни транспорт; шпедиција.
Кл. 42: ажурирање рачунарског софтвера; анализа
воде; анализа рукописа [графологија]; анализе за
експлоатацију нафтних поља; анализе рачунарских
система; архитектонске услуге; бактериолошка
испитивања; биолошка истраживања; временска
прогноза; геодетско мерење; геолошка испитивања
терена;
геолошка
истраживања;
геолошке
експертизе; грађевинско пројектовање; графички
дизајн; дигитализација докумената [скенирање];
дизајн ентеријера [уређење унутрашњег простора];
дизајнирање одеће; дизајнирање рачунарских
система;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
електронско похрањивање података; енергетска
ревизија; засејавање облака; заштита од рачунарских
вируса; изнајмљивање веб сервера; изнајмљивање
рачунара; изнајмљивање рачунарског софтвера;
израда и одржавање веб страница за друге;
индустријски
дизајн;
инжењерске
услуге;
инсталирање рачунарског софтвера; испитивање
материјала; испитивање нафтних извора; испитивање
нафтних поља; истраживања из области козметике;
истраживања из области механике; истраживања из
области физике; истраживање и развој нових
производа
за
друге;
истраживање
нафте;
истраживање у области заштите животне средине;
калибрација
[мерење];
картографске
услуге;
клиничка испитивања; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
конвертовање рачунарских података и програма [не
физичка конверзија]; контрола квалитета; мерење
земљишта; научна истраживања; обезбеђивање алата
за претраживање [претраживача] на интернету;
одржавање рачунарског софтвера; оцењивање
квалитета непосеченог дрвета; писање текстова о
техници;
подводна
истраживања;
поновно
успостављање рачунарских података; праћење
рачунарских система даљинским приступом;
процењивање квалитета вуне; пружање информација
о рачунарским технологијама и програмирању путем
Интернет странице; пружање научних информација,
савета и консултација у вези смањења емисије
угљеника; рачунарско програмирање; рачунарство у
облаку; саветовање из области архитектуре;
саветовање о изради веб сајтова; саветовање о
сигурности рачун ара; саветовање у вези
ЗИС / RS / IPO
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информационих технологија; саветовање у вези са
штедњом енергије; саветовање у области дизајна и
развоја рачунарског хардвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; саветодавне услуге из области
комјутерске технологије; саветодавне услуге из
области телекомуникационе технологије; саветодавне
услуге из области технологије; сервер хостинг;
софтвер у виду сервиса [SaaS]; стилизација
[индустријски дизајн]; тестирање исправности возила;
тестирање текстила; техничка испитивања; техничко
пројектне
студије;
умножавање
рачунарских
програма;
унутрашњи
дизајн;
урбанистичко
планирање; услуге дизајнирања паковања; услуге из
области хемије; услуге научних лабораторија; услуге
спољних фирми У области информационих
технологија; утврђивање аутентичности уметничких
дела; хемијска испитивања; хемијске анализе; хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова]; чување резервне
копије података ван мреже.
Кл. 44:
аранжирање цвећа; бањске услуге;
баштованство; болничке услуге; ваздушно и
површинско прскање ђубривима и другим
пољопривредним
хемикалијама;
ветеринарска
помоћ; депилирање воском; здравствена нега;
зубарске услуге; изнајмљивање медицинске опреме;
изнајмљивање
опреме
за
пољопривреду;
изнајмљивање санитарне опреме; израда венаца;
имплантација косе; киропрактика; маникирање;
масажа; медицинска помоћ; медицински савети за
особе са инвалидитетом; нега животиња; нега кућних
љубимаца; оптичарске услуге; орезивање дрвећа;
ортодонтске услуге; палиативна нега; пејзажна
архитектура; пирсинг тела; пластична хирургија;
рехабилитација пацијената за болести зависности;
сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника;
терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже;
узгој животиња; уништавање корова; уништавање
штеточина за пољопривреду, хортикултуру и
шумарство; уређивање вртова; уређивање травњака;
услуге аквакултуре; услуге алтернатнивне медицине;
услуге ароматерапије; услуге бабица; услуге банке
крви; услуге вештачке оплодње; услуге вештачке
оплодње ин витро; услуге визажисте; услуге говорне
терапије; услуге здравствених центара; услуге јавних
купатила за хигијенске сврхе; услуге кућне неге;
услуге медицинских клиника; услуге неговања
болесника; услуге пошумљавања; услуге психолога;
услуге расадника; услуге саветовања о здрављу;
услуге салона лепоте; услуге санаторијума; услуге
сауне; услуге соларијума; услуге телемедицине;
услуге турских купатила; услуге установа за тешко
оболеле; услуге фризерских салона; услуге центара
за опоравак; услуге центара за рехабилитацију;
фармацеутске услуге припремања лекова према
рецепту; фармацеутски савети; физикална терапија;
хортикултура.
ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 45: астролошко саветовање; ватрогасне услуге;
враћање
изгубљених
ствари;
генеалошка
истраживања; друштвена пратња; духовно саветовање;
изнајмљивање вечерњих хаљина; изнајмљивање одеће;
изнајмљивање противпожарних аларма; изнајмљивање
сефова; изнајмљивање уређаја за гашење пожара;
израда хороскопа; истраживање у правним стварима;
консултације о безбедности; консултације о
интелектуалној својини; контрола предузећа ради
сигурности; контрола пртљага ради сигурности;
кремација; лиценирање рачунарског софтвера [правне
услуге];
лиценцирање
интелектуалне
својине;
менаџмент
ауторских
права;
надзирање
противпровалних уређај а и аларма; организовање
погребних церемонија; организовање религијских
скупова; отварање сигурносних брава; парничне
услуге; писање личних писама; планирање и
организовање венчања; погребне услуге; посредовања,
услуге медијације; правно управљање дозволама;
праћење права интелектуалне својине за правно
саветодавне сврхе; прикупљање биографских података
о појединцима; проналажење несталих особа;
проналажење украдених предмета; регистрација имена
домена [правне услуге]; саветовање о личном стилу
облачења; телохранитељске услуге; услуге агенција за
склапање бракова; услуге агенција посредовање; услуге
агенције за усвајање; услуге арбитража; услуге
балсамовања; услуге детективских агенција; услуге
мирног решавања спорова; услуге ноћног обезбеђења;
услуге обезбеђења; услуге он-лајн друштвених мрежа;
услуге припреме правних докумената; услуге пуштања
голубова за специјалне прилике; услуге читања судбине
из карата; услуге чувања деце код куће; услуге чувања
станова у одсуству власника; чување кућних љубимаца.
(111) 76094
(210) Ж- 2018-1166

(181) 19.07.2028.
(220) 19.07.2018.
(151) 07.12.2018.
(732) Commercial and residential Ventures
Preduzeće za razvoj projekata o nekretninama d.o.o.,
Милутина Миланковића 9ђ, Београд (Нови Београд), RS
(740) Адвокат Наташа Завишин, Симина 18, Београд
(540)

(531) 26.01.03; 26.01.17; 27.05.01; 29.01.07
(591) браон
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Ж
(511) Кл. 16: хуан папир за кинеско сликање и
калиграфију; адресне матрице за машине за
адресирање; акварел боје; албуми; алманаси;
амбалажа за флаше од картона или папира; апарати
за вињете; апарати за обележавање бројевима;
апарати за развијање фотографија; апарати за
уништавање, резање, папира [за канцеларијску
употребу]; апарати и машине за умножавање
докумената; архитектонски модели; аташе мапе;
атласи; бележнице; билтени; биолошки узорци за
употребу у микроскопији [наставни материјал];
блокови за цртање; блокови [канцеларијски
материјал]; бочице за мастило; брисачи за налив
пера; брисачи за табле за писање; бројанице; бројеви
[штампарски]; бушилице за папир [зумба]; ваљци за
кућно фарбање; ваљци за писаће машине; ваучери;
вискозни папир за умотавање, украсни папир; восак
за калупе, који није за зубарску употребу; восак за
печаћење; воштани папир; вреће за ђубре [од папира
или пластике]; вреће за микроталасно кување;
врећице [коверте, кесе] од папира или пластике, за
паковање; географске мапе; глина од полимера за
моделирање; глобуси; глутен [лепак] за папир или
употребу у домаћинству; гравуре; графитне мине за
оловке; графичке репродукције; графички отисци;
грб ови [папирни печати]; гумиране траке за
лепљење папира; гумиране траке [канцеларијски
материјал]; гумице [еластичне траке] за канцеларије;
гумице за брисање; дијаграми; дописнице за најаву
посебних догађаја; дописнице, разгледнице; држачи
за креду; држачи за оловке; држачи оловака; држачи
печата; држачи списа, докумената [канцеларијски
прибор];
држачи
страница
књига;
електрокардиографски папир; жигови [печати];
зарезачи за оловке, електронски и неелектронски;
игле за копирање за цртачке сврхе; заставе од
папира; игле за урезивање, за линорез и дуборез;
индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри;
индиго папир за умножаваче; индијско мастило;
инструменти за гравирање; инструменти за писање;
инструменти за цртање; јастучићи за мастило;
јастучићи за печате; калеми за траке са мастилом;
календари; калупи за глину за моделирање
[уметнички материјал]; канцеларијске машине за
печаћење; канцеларијски материјал; канцеларијски
материјал, изузев намештаја; карбон папир; карте;
картон; картонске кутије за шешире; касете, ормани,
за канцеларије; каталози; каширани папир; клипсе за
оловке; клишеи; клишеи за галванопластику; књиге;
књиге са песмама или нотама; књиговезачка платна;
књиговезачке корице; књиговезачки апарати и
машине [канцеларијска опрема]; књиговезачки
артикли; књиговезачки конопци; књиговезачки
материјал; књиговодствене књиге; књижице;
коверте; колекционарске сличице, за размену, које
нису за играње; комплети за цртање; композери за
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слагање; конусне папирне кесе; корективна течност
[канцеларијски реквизит]; корективно мастило
[хелиографско]; коректорске траке [канцеларијски
прибор]; корице за пасоше; креда за писање; креда у
спреј у; креде за маркирање; кројачка креда; кројеви
и образци за копирање; куглице за хемијске оловке;
кутије за матрице; кутије за оловке; кутије за печате;
кутије од картона или хартије; кутије са бојама
[производи који се користе у школама]; лењири за
цртање; лењири, угаоници; лепак за канцеларијску
или кућну употребу; лепак за папир или употребу у
домаћинству; лепљиве врпце за папир или употребу
у домаћинству; лепљиве траке за папир или употребу
у домаћинству; летци, флајери; листови папира
[канцеларијски]; литографије; литографска креда;
литографска уметничка дела; литографски камен;
магазини [периодични]; манжетне за држање
прибора за писање; марамице од папира; маркери за
књиге; маркери [писаћи прибор]; мастило;
мастиљаве траке; мастиљарнице; материјал за обуку
[изузев апарата]; материјал за паковање направљен
од скроба; материјали за моделирање; материјали за
писање; материјали за цртање; материје за печаћење
за канцеларијску употребу; машине за адресовање;
машине за лепљење коверата, за канцеларије;
машине за оштрење оловака, електронске или
неелектронске;
машине
за
франкирање
за
канцеларијску употребу; метални врх за индексне
карте; моделарска глина; музичке честитке,
разгледнице; мустре [шеме за вез]; налепнице
[канцеларијски прибор]; налепнице, које нису од
текстила; наливпера; налив пера и хемијске оловке
[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски
реквизити]; натписи од папира или картона;
неелектронски импринтери за кредитне картице;
неелектронски показивачи графикона; несесери са
прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за
сликаре
[штафелаји];
ножеви
за
папир
[канцеларијски прибор]; ножеви за стругање
[брисање] за канцеларије; носачи лепљивих трака
[канцеларијски прибор]; обрасци за прецртавање;
овлаживачи врхова прстију [канцеларисјки прибор];
овлаживачи за лепљење коверти [канцеларијски
реквизити]; огласни панои од папира или картона;
олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке од
дрвеног угља; оловке са графитном мином [техничке
оловке]; омотачи за флаше од картона или папира;
омоти за папир; омоти за чековне књижице [чековне
књижице]; омоти [канцеларијски материјал]; палете
за сликаре; памфлети; пантографи [справе за
прецртавање]; папир; папир за копирање; папир за
машине за снимање; папир за писање; папир за
радиограме; папир за увијање; папирне копче;
папирне кутије за крем; папирне марамице за
уклањање шминке; папирне облоге за фиоке, ормане,
парфимисане или не; папирне посуде; папирне траке;
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папирне траке и картице за бележење компјутерских
програма; папирни и картонски материјали за
паковање [пуњење, облагање]; папирни материјали
за филтрирање; папирни омоти за саксије; папирни
филтери за кафу; папирно или картонско облагање за
пакете; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене
масе; паста за моделирање; пастелне бојице [креде у
боји]; паус папир; пелир папир за копије
[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од
злата;
пергамент;
периодичне
публикације;
перфориране картице за разбоје; печати; печати са
адресом; писаљке за таблице; писаће машине
[електричне и неелектричне]; плакати од папира или
картона; планови, пројекти; пластика за моделирање;
пластификатори докумената за канцеларијску
употребу; пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање; пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета; пластичне
фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за
матрице; плочице за печаћење; плочице са
хватаљком за листове папира; подлоге за писање;
подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од
папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од
папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за
књиге; портикле од папира; портрети; постери;
постоља за мастило; постоља за пера и оловке;
постоља за печате; постоља за фотографије; посуде
за водене боје за уметнике; посуде за писма; посуде
за сортирање и бројање новца; посудице за боје;
поштанске марке; поштански жигови; прекривачи
столова од папира; прибор за ручно лепљење
налепница; приручници; притискачи за папир;
пробадачи [канцеларијски материјал]; производи за
брисање; проспекти; рачунске таблице; рибље
туткало за употребу у канцеларијама или
домаћинству; самолепљиве траке за папир или
употребу у домаћуинству; свеске; светлећи папир;
скробне пасте [лепила] за папир или употребу у
домаћинству; сликарске четкице; сликарско платно;
слике; слике, урамљене или неурамљене; слова на
писаћим машинама, на тастатури; спајалице;
спајалице за новац; спајалице за папир; спојени
рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за
лепљење за папире или употребу у домаћинству;
сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [креда
за кројаче]; столњаци од папира; стоне салвете од
папира; стрипови; табаци од рецикловане целулозе
за умотавање; табле за цртање; табле од дрвене
пулпе [канцеларијске]; таблице за писање; Т-лењири
за цртање; тоалет папир; траке за везивање
[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за
цигаре, за увијање цигарета; траке са мастилом за
компјутерске штампаче; тубе од картона; убруси од
папира; убруси за лице од папира; угаоници за
цртање; улазнице; улошци са мастилом за машине за
репродуковање докумената; умноживачи; упијајућа
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хартија; упијајуће фолије од папира или пластике за
паковање хране; фасцикле за списе [канцеларијски
прибор]; фасцикле [канцеларијски материјал];
фигурине [статуете] направљене од смесе са
папиром; филтер папир; фолије за прецртавање;
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски
материјал]; формулари [штампани]; фото-гравуре;
фотографије
[штампане];
француски
лењири
кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски
реквизит];
хистолошки
делови за
наставу;
хромолитографи; цртежи који се копирају на
подлогу; цртежи, скице; челична пера; челична слова
[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за писање;
четкице за сликаре; чешљеви за урезивање код
сликаних дела; шаблони, матрице за умножавање;
шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска
опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле;
шнитови за шивење одеће; шпенадле као
канцеларијски материјал; штамбиљи; штампане
публикације; штампане ствари; штампани материјал
[вискока штампа]; штампани роковници; штампарска
слова; штампарске реглете; штампарски бланкети,
који нису од текстила; штампарски комплети,
покретни [канцеларијски реквизит]; штампарски
бројеви и слова; штитници за брисање.
Кл. 35: административна обрада наруџбеница за
куповину; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање
спољних фирми за административно управљање
компанијама; дактилографске услуге; дизајнирање
рекламног материјала; дистрибуција рекламног
материјала; дистрибуција узорака; договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
економске
прогнозе;
издавање
машина
за
фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације;
изнајмљивање
канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна;
индексирање
интернет
сајтова
за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта;
комерцијална администрација за лиценце роба и
услуга трећих лица; компјутерско управљаље
подацима; консултације у вези са избором особља;
консултације у вези са пословним организовањем;
консултације у пословном управљању; манекенске
услуге у циљу рекламирања или продајних
промоција; маркетинг; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
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текстова;
обрада
текста;
обрачун
пореза;
оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау per
click оглашавање]; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са
Интернет странице; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе; писање
радних биографија за друге; писање рекламних
текстова; писање текстова за рекламне намене;
помоћ у пословном или индустријском управљању;
помоћ
у
пословном
управљању;
пословна
испитивања; пословна истраживања; пословне
информације;
пословне
процене;
пословно
управљање за независне пружаоце услуга; пословно
управљање за спортисте; пословно управљање за
сценске
уметнике;
пословно
управљање
и
организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; презентација робе; преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге];
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге;
прикупљање
статистичких
података;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; припрема платних листи; производња
рекламних филмова; промоција продаје за друге;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима [центар за
пружање савета потрошачима]; пружање пословних
информација путем Интернет странице; психолошко
тестирање за избор запослених; рачуноводство;
ревизија пословања; рекламирање на радију;
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне
услуге у пословном управљању; секретарске услуге;
системација информација у компјутерским базама
података; стенографске услуге; стручне услуге о
пословној ефикасности; тражење спонзорства;
умножавање докумената; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; управљање
програмима лојалности потрошача; уређивање
излога; услуге агенција за запошљавање; услуге
агенција за пружање пословних информација; услуге
агенција за увоз и извоз; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања
састанака
[канцеларијске
услуге];
услуге
малопродаје или велепродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; услуге набавке за трећа
лица [куповина производа и услуга за друге пословне
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субјекте]; услуге односа са јавношћу; услуге
подсећања на уговорене састанке [канцеларијски
послови]; услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге поређења цена; услуге
посредовања у трговини; услуге праћења штампе;
услуге пресељења пословног седишта; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонског одговарања за одсутне претплатнике;
услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске
пројекте;
услуге
фотокопирања;
фактурисање.
Кл. 36: банкарске услуге; банкарске хипотеке;
давање попуста трећим лицима у објектима кроз
употребу чланских карти; депозити драгоцености;
електронски пренос средстава; зајмови на рате;
здравствено осигурање; издавање вредносних
бонова; издавање кредитних картица; издавање
пословног простора [непокретности]; издавање
путничких чекова; изнајмљивање некретнина;
изнајмљивање
пољопривредних
газдинстава;
инвестирање капитала; инвестирање средстава;
инвестициони фондови; информације о осигурању;
клириншки послови [финансије]; консултације о
осигурању; најам апартмана; нотирање цена на
берзи; нумизматичка процена; обавештења о карбон
кредитима; обрада плаћања извршених кредитним
картицама; обрада плаћања извршених платним
картицама;
онлајн банкарство;
организовање
финансирања за грађевинске пројекте; осигурање
живота; осигурање од пожара; осигурање од
последица несрећног случаја; позајмљивање уз
заложно
обезбеђење;
поморско
осигурање;
посредовање на берзи; посредовање у осигурању;
посредовање у промету некретнина; посредовање у
промету са хартијама од вредности; прикупљање
прилога; прикупљање прилога за добротворне
фондове; провера чекова; процена антиквитета
[старина]; процена накита; процена накнада штете
[финансијска процена]; процена поштанских марака;
процена некретнина; процена уметничких дела;
пружање информација о финансијама путем
интернет
странице;
трговање
акцијама
и
обвезницама; убирање најамнине [станарине];
управљање непокретностима; управљање стамбеним
зградама; услуге агенција за изнајмљивање смештај а
[станова]; услуге агенција за наплату дугова; услуге
агенција за промет некретнина; услуге актуара;
услуге берзанског посредовања; услуге давања
гаранције; услуге залагаоница; услуге изплате
пензија; услуге јемства; услуге кредитних агенција;
услуге мењачница; услуге осигурања; услуге
пословне
ликвидације,
финансијске;
услуге
саветовања у вези са задуживањем; услуге
финансирања; услуге фондова узајамне помоћи;
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услуге штедионица; услуге чувања у сефовима;
факторинг; фидуцијарни послови; финансијска
процена непосеченог дрвета; финансијске анализе;
финансијске
информације;
финансијске
консултације; финансијске процене [осигурање,
банкарство, некретнине]; финансијске услуге при
царинском посредовању; финансијско процењивање
вуне; финансијско спонзорисање; финансијско
управљање; финансијско управљање исплатама
надокнада за друге; финансирање зајмова;
финансирање лизинга; фискално процењивање.
Кл. 37:
асфалтирање; асфалтирање путева;
балансирање гума; бојење и поправка натписа;
бродоградња; бушење бунара; бушење нафтних или
гасних бушотина; вађење руде; водоинсталатерске
услуге; вулканизација гума, поправка; глачање
каменом
пловућцем;
грађевински
надзор;
дезинфиковање; закивање; заштита возила од
корозије; заштита грађевина од влаге; заштита од
корозије;
звучно
усаглашавање,
штимовање
музичких инструмената; зидарске услуге; зидарство;
изградња и одржавање цевовода; изградња лука,
пристаништа; изградња пристанишних насипа;
изградња сајамских штандова и продавница;
изградња фабрика; изнајмљивање булдожера;
изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање
дизали ца [грађевинске опреме]; изнајмљивање
машина за ископавање [багера]; изнајмљивање
машина за прање веша; изнајмљивање машина за
чишћење; изнајмљивање машина за чишћење путева;
изолација грађевина; изнајмљивање одводних пумпи;
инсталација, одржавање и поправка рачунарске
опреме;
инсталирање
и
одржавање
пећи;
инсталирање и поправка телефона; инсталирање и
поправљање расхладне опреме; инсталирање,
одржавање и поправка машина; информације о
поправкама; информације у вези са изградњом;
истребљење пацова [дератизација]; конструисање;
конструисање
и
поправљање
складишта;
конструисање подводних објеката; консултације о
грађењу; крпљење котлова; лакирање; малтерисање;
молерске услуге, спољне и унутрашње; монтирање
скела; обнављање гума; обнављање машина које су
истрошене или делимично уништене; обнављање
одеће; одржавање базена за пливање; одржавање
возила; одржавање и поправка авиона; одржавање и
поправка горионика [пламеника]; одржавање и
поправка моторних возила; одржавање и поправка
трезора; одржавање и поправка сефова; одржавање
намештаја; одржавање, чишћење и поправка коже;
одржавање, чишћење и поправка крзна; оправка
сунцобрана; отклањање сметњи на електричним
апаратима; оштрење ножева; пеглање веша; пеглање
одеће; пескирање [брушење]; подводне поправке;
подмазивање возила; полагање каблова; полирање
возила; поновно пуњење тонера за штампаче;
ЗИС / RS / IPO
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поправка електричних водова; поправка и одржавање
филмских
пројектора;
поправка
кишобрана;
поправка обуће; поправка одеће; поправка пумпи;
поправка
сигуроносних
брава;
поправка
тапацирунга; поправка фотографских апарата;
поправка часовника и сатова; постављање и поправка
апарата за климатизацију; постављање и поправка
електричних уређаја; постављање и поправка
лифтова; постављање и поправка опреме за
наводњавање; постављање и поправљање опреме за
грејање; постављање кухињске опреме; постављање,
одржавање и оправљање канцеларијских машина и
опреме; постављање тапета на зидове; прање; прање
веша; прање возила; прање прозора; прање рубља;
пуњење батерија за возила; рестаурација машина,
мотора који су истрошени или делимично уништени;
рестаурација намештаја; рестаурација [поправка]
музичких инструмената; рестаурација уметничких
дела; рушење грађевина; столарске услуге;
тапацирање; уградња и поправка противпожарних
аларма; уградња и поправка противпровалних
аларма; уградња прозора и врата; уништавање
[истребљење] штеточина, осим у пољопривреди;
услуге вађења камена, каменолома; услуге поправке
возила у квару; услуге поправки кровова; услуге
прављења вештачког снега; услуге сервисних
станица за возила [бензинских пумпи]; хемијско
чишћење; чишћење возила; чишћење димњака;
чишћење зграда [спољних површина]; чишћење и
поправка котлова; чишћење одеће; чишћење пелена;
чишћење улица; чишћење унутрашњости зграда.
Кл. 39: бродски превоз робе; ваздушни превоз;
дистрибуција воде; дистрибуција електричне
енергије; достава новина; достава порука [курирска
служба]; достава робе наручене поштом; железнички
транспорт; изнајмљивања мотора ваздухоплова;
изнајмљивање
аутомобила;
изнајмљивање
ваздухоплова; изнајмљивање возила; изнајмљивање
гаража; изнајмљивање замрзивача; изнајмљивање
инвалидских колица; изнајмљивање контејнера за
складиштење; изнајмљивање коња; изнајмљивање
навиогационих система; изнајмљивање простора за
паркирање; изнајмљивање просторија за хлађење;
изнајмљивање пртљажника за кров на возилима;
изнајмљивање путничких аутобуса; изнајмљивање
путничких вагона; изнајмљивање ронилачких звона;
изнајмљивање ронилачких одела; изнајмљивање
складишта;
изнајмљивање
теретних
вагона;
изнајмљивање трактора; изнајмљивање тркачких
аутомобила; изнајмљивање чамаца; информације о
саобраћају;
информације
о
складиштењу;
информације о транспорту; испорука енергије;
испорука пошиљки; испорука робе; испорука цвећа;
истовар терета; курирске услуге [достава пошиљки
или робе]; лансирање сателита за друге; ледоломачке
услуге; логистичке услуге у вези превоза
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[транспортна логистика]; организовање крстарења;
организовање туристичких путовања; паковање
поклона; паковање робе; паркирање возила;
пилотирање;
подводна
спасавања;
подизање
потопљених бродова; поморски превоз; посредовање
у вези са бродовима; посредовање у транспорту;
посредовање у услугама шпедиције; пратња путника;
превоз амбулантним колима; превоз аутобусом;
превоз аутомобилом; превоз блиндираним колима;
превоз бродом; превоз драгоцености уз обезбеђење;
превоз
излетничким
бродовима;
превоз
и
складиштење отпада; превоз камионом; превоз
колицима на тегљење; превоз намештаја; превоз
путника; превоз робе баржама; превоз туриста;
прикупљање рециклираних производа [транспорт];
пружање упутстава за вожњу за туристичке сврхе;
путничке
резервације;
резервација
превоза;
резервисање места за путовања; речни превоз;
селидбе не услуге; складиштење; складиштење робе;
складиштење чамаца, бродова; снабдевање водом;
спасавање бродова; спасилачке операције [у
транспорту]; такси превоз; тегљење; трајектни
превоз; трамвајски превоз; транспортне услуге;
умотавање, амбалажирање, робе; управљање бранама
канала; услуге возача; услуге вуче возила у квару;
услуге комерцјалног превоза терета; услуге лучких
радника; услуге ношења терета од стране носача;
услуге превоза за туристичка разгледања; услуге
превоза робе тегљачем; услуге спашавања
[транспорт]; услуге флаширања [пуњења боца];
физичко складиштење електронски сачуваних
података и докумената; франкирање поште;
цевоводни транспорт; шпедиција.
Кл. 42: ажурирање рачунарског софтвера; анализа
воде; анализа рукописа [графологија]; анализе за
експлоатацију нафтних поља; анализе рачунарских
система; архитектонске услуге; бактериолошка
испитивања; биолошка истраживања; временска
прогноза; геодетско мерење; геолошка испитивања
терена;
геолошка
истраживања;
геолошке
експертизе; грађевинско пројектовање; графички
дизајн; дигитализација докумената [скенирање];
дизајн ентеријера [уређење унутрашњег простора];
дизајнирање одеће; дизајнирање рачунарских
система;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
електронско похрањивање података; енергетска
ревизија; засејавање облака; заштита од рачунарских
вируса; изнајмљивање веб сервера; изнајмљивање
рачунара; изнајмљивање рачунарског софтвера;
израда и одржавање веб страница за друге;
индустријски
дизајн;
инжењерске
услуге;
инсталирање рачунарског софтвера; испитивање
материјала; испитивање нафтних извора; испитивање
нафтних поља; истраживања из области козметике;
истраживања из области механике; истраживања из
области физике; истраживање и развој нових
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производа
за
друге;
истраживање
нафте;
истраживање у области заштите животне средине;
калибрација
[мерење];
картографске
услуге;
клиничка испитивања; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
конвертовање рачунарских података и програма [не
физичка конверзија]; контрола квалитета; мерење
земљишта; научна истраживања; обезбеђивање алата
за претраживање [претраживача] на интернету;
одржавање рачунарског софтвера; оцењивање
квалитета непосеченог дрвета; писање текстова о
техници;
подводна
истраживања;
поновно
успостављање рачунарских података; праћење
рачунарских система даљинским приступом;
процењивање квалитета вуне; пружање информација
о рачунарским технологијама и програмирању путем
Интернет странице; пружање научних информација,
савета и консултација у вези смањења емисије
угљеника; рачунарско програмирање; рачунарство у
облаку; саветовање из области архитектуре;
саветовање о изради веб сајтова; саветовање о
сигурности рачун ара; саветовање у вези
информационих технологија; саветовање у вези са
штедњом енергије; саветовање у области дизајна и
развоја рачунарског хардвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; саветодавне услуге из области
комјутерске технологије; саветодавне услуге из
области
телекомуникационе
технологије;
саветодавне услуге из области технологије; сервер
хостинг; софтвер у виду сервиса [SaaS]; стилизација
[индустријски дизајн]; тестирање исправности
возила; тестирање текстила; техничка испитивања;
техничко
пројектне
студије;
умножавање
рачунарских
програма;
унутрашњи
дизајн;
урбанистичко планирање; услуге дизајнирања
паковања; услуге из области хемије; услуге научних
лабораторија; услуге спољних фирми У области
информационих
технологија;
утврђивање
аутентичности
уметничких
дела;
хемијска
испитивања; хемијске анализе; хостинг рачунарских
сајтова [веб сајтова]; чување резервне копије
података ван мреже.
Кл. 44:
аранжирање цвећа; бањске услуге;
баштованство; болничке услуге; ваздушно и
површинско прскање ђубривима и другим
пољопривредним
хемикалијама;
ветеринарска
помоћ; депилирање воском; здравствена нега;
зубарске услуге; изнајмљивање медицинске опреме;
изнајмљивање
опреме
за
пољопривреду;
изнајмљивање санитарне опреме; израда венаца;
имплантација косе; киропрактика; маникирање;
масажа; медицинска помоћ; медицински савети за
особе са инвалидитетом; нега животиња; нега кућних
љубимаца; оптичарске услуге; орезивање дрвећа;
ортодонтске услуге; палиативна нега; пејзажна
архитектура; пирсинг тела; пластична хирургија;
ЗИС / RS / IPO
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рехабилитација пацијената за болести зависности;
сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника;
терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже;
узгој животиња; уништавање корова; уништавање
штеточина за пољопривреду, хортикултуру и
шумарство; уређивање вртова; уређивање травњака;
услуге аквакултуре; услуге алтернатнивне медицине;
услуге ароматерапије; услуге бабица; услуге банке
крви; услуге вештачке оплодње; услуге вештачке
оплодње ин витро; услуге визажисте; услуге говорне
терапије; услуге здравствених центара; услуге јавних
купатила за хигијенске сврхе; услуге кућне неге;
услуге медицинских клиника; услуге неговања
болесника; услуге пошумљавања; услуге психолога;
услуге расадника; услуге саветовања о здрављу;
услуге салона лепоте; услуге санаторијума; услуге
сауне; услуге соларијума; услуге телемедицине;
услуге турских купатила; услуге установа за тешко
оболеле; услуге фризерских салона; услуге центара
за опоравак; услуге центара за рехабилитацију;
фармацеутске услуге припремања лекова према
рецепту; фармацеутски савети; физикална терапија;
хортикултура.
Кл. 45: астролошко саветовање; ватрогасне услуге;
враћање
изгубљених
ствари;
генеалошка
истраживања;
друштвена
пратња;
духовно
саветовање; изнајмљивање вечерњих хаљина;
изнајмљивање
одеће;
изнајмљивање
противпожарних аларма; изнајмљивање сефова;
изнајмљивање уређаја за гашење пожара; израда
хороскопа; истраживање у правним стварима;
консултације о безбедности; консултације о
интелектуалној својини; контрола предузећа ради
сигурности; контрола пртљага ради сигурности;
кремација; лиценирање рачунарског софтвера
[правне услуге]; лиценцирање интелектуалне
својине; менаџмент ауторских права; надзирање
противпровалних уређај а и аларма; организовање
погребних церемонија; организовање религијских
скупова; отварање сигурносних брава; парничне
услуге; писање личних писама; планирање и
организовање
венчања;
погребне
услуге;
посредовања, услуге медијације; правно управљање
дозволама; праћење права интелектуалне својине за
правно саветодавне сврхе; прикупљање биографских
података о појединцима; проналажење несталих
особа;
проналажење
украдених
предмета;
регистрација имена домена [правне услуге];
саветовање
о
личном
стилу
облачења;
телохранитељске услуге; услуге агенција за
склапање бракова; услуге агенција посредовање;
услуге агенције за усвајање; услуге арбитража;
услуге балсамовања; услуге детективских агенција;
услуге мирног решавања спорова; услуге ноћног
обезбеђења; услуге обезбеђења; услуге он-лајн
друштвених мрежа; услуге припреме правних
ЗИС / RS / IPO

Ж
докумената; услуге пуштања голубова за специјалне
прилике; услуге читања судбине из карата; услуге
чувања деце код куће; услуге чувања станова у
одсуству власника; чување кућних љубимаца.
(111) 76095
(210) Ж- 2018-634

(181) 30.04.2028.
(220) 30.04.2018.
(151) 07.12.2018.
(732) Društvo za turizam i usluge Crystal d.o.o.
Beograd, Интернационалних бригада 9, Врачар, RS
(540)

(531) 17.02.01; 17.02.04; 27.03.15; 27.05.01
(511) Кл. 35:
ажурирање огласних материјала,
ажурирање и одржавање података у рачунарским базама
података, вођење истраживања тржишта, вођење
маркетиншких истраживања и анализа тржишта, вођење
маркетиншких
студија,
давања
смерница
за
рекламирање на интернету које се може претражити,
дељење реклама преко интернет мрежа за комуникацију,
дељење реклама преко интернета, дељење рекламних
огласа, дељење рекламног и промотивног материјала,
дељење рекламног, маркетиншког и материјала за
оглашавање,
директан
маркетинг,
дизајнирање
рекламног материјала, дистрибуција и дељење
рекламног
материјала,
дистрибуција
рекламног
материјала, изнајмљивање огласног простора на
интернету, изнајмљивање огласног простора преко
интернета, објављивање и ажурирање рекламних
текстова, објављивање рекламних текстова, оглашавање,
оглашавање и промотивна продаја услуга, оглашавање
плаћањем по клику.
Кл. 41: организовање балова, организовање и вођење
конгреса, организовање и вођење конференција,
организовање модних ревија за забавне сврхе,
организовање и вођење радионица, организовање
изложби за културне или образовне потребе.
Кл. 43: кетеринг хране и пића, пансионске услуге,
резервисање пансиона, резервисање привременог
смештаја, услуге агенција за смештај (хотелски,
пансионски), услуге кафетерија, услуге пријема за
привремени смештај (организовање долазака и
одлазака), услуге резервисања хотела, услуге
ресторана, услуге ресторана за самопослуживање,
услуге снек-барова, услуге хотела.
(111) 76096
(210) Ж- 2018-1187

(181) 23.07.2028.
(220) 23.07.2018.
(151) 07.12.2018.
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(732) Јелена Миладиновић-Делић, 32 Shepherds
way, Rickmansworth WD3 7NL, UK
(740) Адвокат Ксенија Сорајић Баковић, Булевар
Михајла Пупина 10Л, Нови Београд
(540)
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(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FOVELID
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 76098
(210) Ж- 2018-1178

(181) 23.07.2028.
(220) 23.07.2018.
(151) 07.12.2018.
(732) ESENSA d.o.o. Beograd, Слободна зона,
Вилине воде бб, Београд, Палилула, RS
(540)
(531) 26.04.05; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста и сива
(511) Кл. 3: парфимерија; парфимерија, етерична
уља, немедицинска козметика, немедицински
лосиони за косу; парфимерија, етерична уља,
козметика, лосиони за косу; мириси и парфимеријски
производи; гелови за козметичку употребу; гелови за
очи за козметичке потребе; гелови за скидање
шминке; средства за чишћење зуба [пасте, гелови,
течности]; ноћне креме; парфимисане креме; креме
за кожу; креме за лице; козметичке креме;
козметичке креме за лице и тело; козметичке креме
за негу коже; козметичке креме за негу тела;
козметичке креме и лосиони; креме за очи за
козметичке потребе; креме за кожу за козметичке
потребе; креме за чишћење коже; мирисни лосиони и
креме за тело; подлоге за шминку у облику креме;
козметички пудери, креме и лосиони за лице, руке и
тело; козметичке креме и лосиони за негу лица и
тела; креме, уља, лосиони и препарати за чишћење и
хидратацију; млеко, гелови, лосиони и креме за
скидање шминке.
Кл. 5:
биљне креме за медицинске потребе;
медицинске креме за кожу; медицински лосиони и
креме
за
тело,
кожу,
лице
и
руке.
Кл. 35:
услуге малопродаје и велепродаје за
козметику; услуге малопродаје и велепродаје за
козметику, тоалетне потрепштине, пасте за зубе,
сапуне
и
детерџенте;
услуге
малопродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге продаје
козметике и шминке преко интернет продавница;
услуге продаје козметике и шминке, гардеробе и
акцесоара
преко
интернет
продавница.
Кл. 44: услуге салона лепоте.
(111) 76097
(210) Ж- 2018-1189

(181) 24.07.2028.
(220) 24.07.2018.
(151) 07.12.2018.
(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija
Alkaloid AD Skoplje, Bul. Aleksandar Makedonski 12,
1000 Skoplje, MK
170

SENSOVUL
(511) Кл. 3: сапуни, етерична уља, козметика, масти за
хуману и ветеринарску употребу, козметички препарати
за негу коже, козметички препарати за мршављење,
гелови за масажу који нису за медицинску употребу.
Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицинску употребу,
дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у
медицини, дијететски додаци ( додаци исхрани) за људе
и животиње, спрејеви за медицинску употребу,
витамински препарати, медицински чај, додаци за
минералну храну, лаксативи, мелеми за медицинску
употребу, хемијско-фармацеутски препарати, лекови за
ублажавање стомачног затвора, средства за варење за
медицинску употребу, лекови за медицинску и
ветеринарску употребу, пургативи, средства за чишћење,
масти за медицинску и ветеринарску употребу, млечни
ферменти за медицинску употребу, културе микро
организама за медицинску и ветеринарску употребу,
чепићи, медицински препарати за мршављење, лекови за
људску и ветеринарску употребу.
Кл. 30: кафа, чај, немедицински биљни чајеви,
какао, шећер, пиринач, тапиока, саго, замена кафе,
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) 76099
(210) Ж- 2018-1708

(181) 25.10.2028.
(220) 25.10.2018.
(151) 07.12.2018.
(732) "INVENTA PHARM " ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ,
Шуматовачка 36, 11000 Београд, RS
(540)

DOLPIRINN
(511) Кл. 5: фармацеутски производи.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 76100
(210) Ж- 2017-1901

(181) 30.11.2027.
(220) 30.11.2017.
(151) 10.12.2018.
(732) Alca Trgovina d.o.o., Београдска 7,
11272 Добановци, RS
(540)

(531) 27.05.17
(511) Кл. 1: киселине; препарати за омекшавање
воде; алкохол; хемикалије за избељивање текстила;
базна једињења, базе (хемијски препарати);
индустријске хемикалије; препарати за уклањање
масти за употребу у процесу производње; препарати
за одмашћивање у производним процесима;
детерџенти за употребу у производним процесима;
натријумове соли (хемијска једињења); вештачки
заслађивачи (хемијски препарати); препарати за
скидање каменца, не за употребу у домаћинству.
Кл. 3: штирак за веш; штирак за прање веша; сапун; сапун
за избељивање текстила; козметички препарати за купање;
препарати за бељење веша; белила за веш; препарати за
испирање уста, који нису медицински; средства за
полирање намештаја и подова; препарати за уклањање
мрља; детерџенти, који нису за употребу у производним
процесима и за медицинску употребу; раствори за
чишћење; размашћивачи, који нису за употребу у процесу
производње; средства за чишћење зуба (пасте, гелови,
течности); дезинфекциони сапун; препарати за уклањање
каменца за употребу у домаћинству; антистатички
препарати за кућну употребу; депилатори и препарати за
депилацију; восак за депилацију; лосиони за козметичку
употребу; тоалетни производи (средства за личну
хигијену); шампони; Помаде за козметичку употребу;
абразивне тканине; Крпе за полирање; абразиви;
хемикалије за освежавање боја за употребу у домаћинству
(прање веша); препарати за чишћење протеза; препарати
за отчепљивање одводних цеви; шампони за кућне
љубимце; марамице натопљене са козметичким
лосионима; неклизајуће течности за подове; мирисни
штапићи; средства за сушење судова у машинама за
судове; препарати за парфимисање ваздуха; препарати за
купање, не за медицинске сврхе.
Кл. 4: мирисне свеће.
Кл. 5: фластери; купке за псе; храна за бебе; лосиони
за псе; препарати за дезодорисање ваздуха; пелене за
бебе (непромочиве гаћице); непромочиве пелене за
бебе; дезинфекциона средства; млечне формуле за
бебе; млеко у праху за бебе.
Кл. 7: машине за прање судова; машине за прање
веша; усисивачи за прашину; кесе за усисиваче.
ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 8: пегле; уређаји за депилацију, електрични и
неелектрични.
Кл. 16: тоалет папир; хигијенски папир; производи
за брисање; столњаци од папира; марамице од
папира; вреће за ђубре (од папира или пластике);
папирне марамице за уклањање шминке; убруси од
папира; убруси за лице од папира; налепнице, које
нису од текстила.
Кл. 21: четке; метле; канте, кофе; кофе; кутије за
држање папирних убруса; кутије за сапун; четке за
тоалет; четкарска роба; крпе за чишћење, тканине за
чишћење; крпе за чишћење; тканине (крпе) за
чишћење; држачи за тоалет папир; држачи за сапун;
тоалетни сунђери; крпе за брисање прашине са
намештаја; мопови; четке за рибање; сунђери за
прање, сунђери за рибање; сунђери за прање; сунђери
за рибање; посуде за сапун; држачи сапуна; канте за
отпад; корпе за ђубре; канте за ђубре; канте за смеће;
распршивачи
мириса;
мирисни
испарљиви
распршивачи; четкице за зубе; абразивни сунђери за
кухињску употребу; сунђери за употребу у
домаћинству; крпе за прашину; рукавице за употребу у
домаћинству; крпе за прање подова; конац за чишћење
зуба; држачи тоалетног папира; оцеђивачи мопа;
електрични апарати за привлачење и уништавање
инсеката; кухињске рукавице; кофе за цеђење мопа.
Кл. 24: прекривачи за кревете; прекривачи за
кревете од папира; крпе за брисање стакла; пресвлаке
за тоалетне даске.
Кл. 25: радни комбинезон, одело; чарапе и плетена
трикотажа; каљаче; спортске мајице, дресови;
папирна одећа; капе за купање; капе за туширање.
Кл. 29: кикирики путер; чипс од кромпира; џемови;
краставчићи; конзервисано поврће; јестива уља;
сусамово уље; сокови од поврћа за кување;
конзервисано сочиво; маслиново уље за исхрану;
кисели краставац; грашак конзервирани; сок од
парадајза за кување; сунцокретово уље за исхрану;
кокосово уље; конзервисан пасуљ; поврће у
конзерви; сојино млеко (замена за млеко); ајвар
(конзервисана паприка); сунцокретове семенке,
припремљене; семенке, припремљене; уље од семена
лана за кулинарске промене; нискокалорични чипс
од кромпира; млеко од пиринча (замена за млеко).
Кл. 30: немедицински биљни чајеви; корнфлекс;
кукурузне пахуљице; пића од чоколаде са млеком;
сосови (додаци исхрани); посластице од кикирикија;
чипс ( производ од житарица); мусли; тортиље;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; чоколадни мусеви; дезерти у облику муса
(слаткиши); семе лана за људску исхрану; плочице
од житарица.
Кл. 31: храна за птице; храна за кућне љубимце.
Кл. 32: безалкохолни воћни напици; воћни сокови;
воде (пића); сокови од поврћа; сок од парадајза
(пиће); млеко од бадема (пиће).
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Ж
Кл. 35:
дистрибуција рекламног материјала;
презентација
робе;
дистрибуција
узорака;
фактурисање; маркетинг; услуге малопродаје или
велепродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинских материјала.
Кл. 39:
превоз аутобусом; превоз камионом;
испорука робе; складиштење робе; складиштење;
изнајмљивање склад ишта; транспортне услуге;
превоз и складиштење отпада; логистичке услуге у
вези превоза (транспортна логистика).
Кл. 42:
рачунарско програмирање; израда и
одржавање веб страница за друге.
Кл. 45: услуге он-лајн друштвених мрежа.
(111) 76101
(210) Ж- 2018-1169

(181) 19.07.2028.
(220) 19.07.2018.
(151) 10.12.2018.
(732) Eagle Hills Properties LLC, P.O Box 34888,
Abu Dhabi, AE
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

Eagle Hills
(511) Кл. 35:
комерцијална администрација за
лиценцирање роба и услуга трећих лица; помоћ у
пословном или индустријском управљању; пословно
управљање хотелима; саветодавне услуге у пословном
управљању; организовање изложби за комерцијалне или
рекламне потребе; организовање сајмова у комерцијалне
или рекламне сврхе; оглашавање.
Кл. 36: управљање стамбеним објектима и издавање
истих; агенције за промет некретнина; управљање
непокретностима; издавање пословног простора
(непокретности); издавање станова и апартмана.
Кл. 37: грађевинско конструисање; консултације у
вези са изградњом; инсталација, одржавање и
поправка машина; одржавање грађевинских објеката;
конструисање подводних објеката.
Кл. 41: академије (образовне); забавни паркови;
разонода; стављање на располагање игралишта и
опреме за голф; услуге клубова здравља (здравствено
и фитнес вежбање); услуге биоскопа; услуге
приказивања филмова; стављање на располагање
објеката и услуга за рекреацију.
Кл. 43: услуге хотелског смештаја; услуге кафеа;
услуге кетеринга хране и пића; услуге ресторана;
услуге кантина; услуге изнајмљивања кућа за одмор.
(111) 76102
(210) Ж- 2018-1274

(181) 08.08.2028.
(220) 08.08.2018.
(151) 10.12.2018.
(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Delaware, 3800
West 143rd Street, 44111, Cleveland, State Of Ohio, US
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(740) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.02.01; 26.15.25
(591) Сива и бела.
(511) Кл. 2: мешавине за премазивање у облику боја
за примену на возилима.
(111) 76103
(210) Ж- 2018-1170

(181) 19.07.2028.
(220) 19.07.2018.
(151) 10.12.2018.
(732) Eagle Hills Properties LLC, P.O Box 34888, Abu
Dhabi, AE
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.05; 26.04.16; 26.04.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела
(511) Кл. 35:
комерцијална администрација за
лиценцирање роба и услуга трећих лица; помоћ у
пословном или индустријском управљању; пословно
управљање хотелима; саветодавне услуге у пословном
управљању; организовање изложби за комерцијалне или
рекламне потребе; организовање сајмова у комерцијалне
или рекламне сврхе; оглашавање.
Кл. 36: управљање стамбеним објектима и издавање
истих; агенције за промет некретнина; управљање
непокретностима; издавање пословног простора
(непокретности); издавање станова и апартмана.
Кл. 37: грађевинско конструисање; консултације у
вези са изградњом; инсталација, одржавање и
поправка машина; одржавање грађевинских објеката;
конструисање подводних објеката.
Кл. 41: академије (образовне); забавни паркови; разонода;
стављање на располагање игралишта и опреме за голф;
услуге клубова здравља (здравствено и фитнес вежбање);
услуге биоскопа; услуге приказивања филмова; стављање
на располагање објеката и услуга за рекреацију.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 43: услуге хотелског смештаја; услуге кафеа;
услуге кетеринга хране и пића; услуге ресторана;
услуге кантина; услуге изнајмљивања кућа за одмор.
(111) 76104
(210) Ж- 2018-1190

(181) 24.07.2028.
(220) 24.07.2018.
(151) 10.12.2018.
(732) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo , JP
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнезa Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 24.01.09; 24.01.13; 24.09.10; 26.04.05; 26.11.03;
26.11.12; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, сива
(511) Кл. 34: дуван, било да је прерађен или
непрерађен; дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за
ручно увијање, дуван за жвакање, снус дуван;
цигарете, електронске цигарете, цигаре, цигарилоси;
дуван за ушмркавање; артикли за пушаче; папир за
цигарете, тубе за цигарете и шибице.
(111) 76105
(210) Ж- 2018-1176

(181) 20.07.2028.
(220) 20.07.2018.
(151) 10.12.2018.
(732) Muslim World League and Makkah Al
Mukarramah Halal Co, Limited, Umm Al-Joud,
Makkah Al Mukarramah 21955, P.O. Box 537, Saudi
Arabia, SA i Office of Walkers Corporate Limited,
Cayman Corporate Center, 27 Hospital Road, George
Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands, KY
(740) Адвокат Драгољуб M. Ћосовић, Андре
Николића 3, 11040 Београд
(540)

(531) 01.05.01; 26.01.08; 26.01.16; 27.05.01; 28.01.00;
29.01.02; 29.01.03
(591) златна, жута, зелена
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање,
рибање
и
нагризање;
сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу; препарати за зубе.
Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететске супстанце прилагођене за употребу у
медицини, храна за бебе; фластери, материјали за
завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска
смола; дезинфекциона средства; препарати за
уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 29:
месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и
поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и
млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, пиринач, тапиока,
саго, замена кафе; брашно и производи од житарица,
хлеб, колачи и посластице, сладоледи; мед, меласа;
квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће, сосови
(као додаци); зачини; лед.
Кл. 31: пољопривредни, вртларски и шумарски
производи и зрневље ; живе животиње; свеже воће и
поврће; семење; природне биљке и цвеће; храна за
животиње; слад.
Кл. 32:
минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 36: осигурање; финансијски послови; новчани
(монетарни)
послови;
послови
везани
за
непокретности.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 76106
(210) Ж- 2018-1174

(181) 20.07.2028.
(220) 20.07.2018.
(151) 10.12.2018.
(732) St. Papaioannou Societe Anonyme Industrial
and Commercial company of children clothes and
Relevant products" with distinctive title "Lapin
House", Styl. Gonata 4, Peristeri, 121 33, Athens, GR
(740) Петошевић д.о.о. , Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06
(591) црвена и бела
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Ж
(511) Кл. 12: колица за бебе.
Кл. 20:
намештај, огледала, рамови за слике.
Кл. 25: трикотажа за децу, гардероба и обућа свих
врста за децу и бебе, баде-мантили, каишеви, обућа
за плажу, сандале, рукавице (одеца), марамице,
шалови, водоотпорна одећа, прслуци.
Кл. 35: услуге малопродаје, повезивање, у корист
других, разноврсне робе, омогућавајући корисницима
да на једноставан начин прегледају и купе те производе
из каталога одеће, одевних додатака, намештаја и
производа за декорацију дома или општег продајног
каталога,
путем
поште
или
средстава
телекомуникација; услуге малопродајних радњи у вези
са одећом, обућом, покривалима за главу, неформалном
одећом и модним додацима: повезивање, у корист
других, разноврсне одеће, обуће, покривала за главу,
неформалне одеће и модних додатака, омогућавајући
корисницима да на једноставан начин прегледају и
купе одећу, обућу, покривала за главу, неформалну
одећу и модне додатке из каталога одеће и одевних
додатака путем поште; услуге онлајн малопродајних
радњи у вези са одећом, обућом, покривалима за главу,
неформалном одећом и модним додацима.
(111) 76107
(210) Ж- 2018-1277

(181) 08.08.2028.
(220) 08.08.2018.
(151) 10.12.2018.
(732) Марија Пешановић and Ненад Богојевић,
Фрање Клуза бр. 2, Београд-Звездара, RS i Марка
Орашковића бр. 22, Београд-Звездара, RS
(740) Срђан Видовић, Браће Југовића бр. 3/8, Београд
(540)
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Кл. 40: завршна обрада текстила; завршна обрада
папира; бојење коже; ткачке услуге; обрада коже;
обрада тканина; обрада текстила; обрађивање коже.
(111) 76108
(210) Ж- 2018-1104

(181) 11.07.2028.
(220) 11.07.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) "AliQuantum doo", Трг Републике 20/2/7,
21000 Нови Сад, RS
(540)

(531) 26.05.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела.
(511) Кл. 6: металне преносиве конструкције;
метални контејнери за складиштење или транспорт;
преносиве грађевине или објекте од метала, на
пример, монтажне куће, базене, кавезе за дивље
животиње, клизалишта; металне монтажне куће.
Кл. 19: неметалне преносиве конструкције; монтажне
куће, неметалне.
Кл. 36: изнајмљивање мобилних кућa.
Кл. 37: грађевинско
конструисање;
услуге
инсталирања и постављања водоводних, електро и
гасних инсталација, као и осталих инсталација које
буду предвиђене пројектом; изградња кућа по
поруџбини.
(111) 76109
(210) Ж- 2018-1093

(531) 26.04.05; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06
(591) бела, тамно сива.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; штампарска слова, клишеи.
Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске коже и
крзна; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, повоци и одећа за
животиње.
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(181) 11.07.2028.
(220) 11.07.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) Дарко Спајић and Небојша Радивојевић,
Милутина Миљковића 64, 11090 Београд-75, RS i
Генерала Љубомира Милића 8/27, 11010 БеоградВождовац, RS
(540)

(531) 25.01.01; 25.07.08; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) црвена, златна, бела.
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(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларисјки послови.
(111) 76110
(210) Ж- 2017-1653

(181) 27.10.2027.
(220) 27.10.2017.
(151) 11.12.2018.
(732) Primex Pharmaceuticals Oy, Mariankatu 21 C,
00170 , Helsinki, FI
(740) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000, Beograd
(540)

Ж
Кл. 32: пива; минералне и газиране воде и остали
безалкохолни напици; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и остали препарати за припрему напитака.
(111) 76112
(210) Ж- 2018-1099

(181) 11.07.2028.
(220) 11.07.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) Adnan Alnen and Partners Company "AlDurra Food Products", Abdel Mouniam Riad Street,
Erbeen, P.O.Box 92, Damascus Country Side, SY
(740) Ненад Алексић, Интернационалних бригада 4,
Београд
(540)

RECOFOL
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски
препарати,
изузев
анестетика;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететска храна и хранљиве супстанце прилагођене
за употребу у медицини и ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за
превијање.
(111) 76111
(210) Ж- 2018-1098

(181) 11.07.2028.
(220) 11.07.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) Adeeb Derawan Sons’ Company (Al Marai),
Kessweh, Marrana 82, Damascus Country Side, SY
(740) Ненад Алексић, Интернационалних бригада 4,
Београд
(540)

(531) 25.05.02; 25.07.03; 25.07.25; 27.05.01; 27.05.24;
28.01.00
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервирано, сушено и кувано воће и
поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и
млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и вештачка кафа; пиринач,
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, пецива и кондиторски производи; сладоледи;
мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови [додаци јелу]; зачини; лед.
Кл. 31:
семенке, сирови и непрерађени
пољопривредни,
хортикултурни
и
шумарски
производи; живе животиње; свеже воће и поврће;
семе, природне биљке и цвеће; храна за животиње,
слад.
ЗИС / RS / IPO

(531) 26.01.03; 26.01.10; 26.01.18; 27.05.17; 27.05.24;
28.01.00; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервирано, сушено и кувано воће и
поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и
млечни производи; јестива уља и масти.
Кл. 30: кафа, чај, какао и вештачка кафа; пиринач,
тапиока и саго; брашно и производи од житарица;
хлеб, пецива и кондиторски производи; сладоледи;
мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови [додаци јелу]; зачини; лед.
Кл. 31:
семенке, сирови и непрерађени
пољопривредни,
хортикултурни
и
шумарски
производи; живе животиње; свеже воће и поврће; семе,
природне биљке и цвеће; храна за животиње, слад.
Кл. 32: пива; минералне и газиране воде и остали
безалкохолни напици; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и остали препарати за припрему напитака.
(111) 76113
(210) Ж- 2018-1839

(181) 15.11.2028.
(220) 15.11.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjordur, IS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

NAUZEX
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
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Ж
(111) 76114
(210) Ж- 2018-1248

(181) 03.08.2028.
(220) 03.08.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION),
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(740) Živko Mijatović and Partners, d.o.o., Студентски
трг 4, 11000 Београд
(540)

LORUS
(511) Кл. 9: паметни сатови; смартфони (паметни
телефони) у облику сатова.
(111) 76115
(210) Ж- 2018-1303

(181) 13.08.2028.
(220) 13.08.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) SAAT VE SAAT SANAYİ VE TICARET
ANONİM ŞİRKETİ, Maslak Mah. Büyükdere Cad.
Noramin Iş Merkezi No:237/D, Kat B-2 Sariyer Istanbul, TK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 9: мерни апарати и опрема за мерење,
укључујући за научне, наутичке, топографске,
метеоролошке, индустријске и лабораторијске сврхе;
термометри, који нису за медицинску употребу;
барометри; амперметри; волтметри; хигрометри;
апарати за тестирање који нису за медицинску
употребу; телескопи; перископи; усмеравајући
компаси; показивачи брзине; лабораторијски
апарати;
микроскопи;
увеличавајућа
стакла;
дестилацијске посуде; двогледи; рерне и пећи за
лабораторијске експерименте; апарати за снимање,
пренос или репродукцију звука или слике; камере;
фотоапарати;
телевизијски
апарати;
видео
рекордери; ЦД и ДВД уређаји и рекордери; МП3
плејери; рачунари; десктоп рачунари; таблет
рачунари; носиви технолошки уређаји (паметни
сатови, наруквице, уређаји који се носе на глави);
микрофони;
звучници;
слушалице;
телекомуникациони
апарати;
апарати
за
репродукцију звука или слика; рачунарски
периферни уређаји; мобилни телефони; футроле за
мобилне телефоне; телефонски апарати; рачунарски
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штампачи; скенери [опрема за обраду података];
фотокопир апарати; магнетни и оптички носачи
података и рачунарски софтвер као и програми
снимљени на софтверу; електронске публикације
које се могу преузети и снимати; кодиране магнетне
и оптичке картице; филмови, телевизијске серије и
видео музички спотови снимљени на магнетним,
оптичким и електронским медијима; антене;
сателитске антене; појачала за антене; делови за
напред
наведену
робу;
издавачи
карата;
аутоматизовани бројачи новца (АТМ); електронске
компоненте које се користе у електронским
деловима машина и апарата; полупроводници;
електронска кола; интегрисана кола; чипови
[интегрисана
кола];
диоде;
транзистори
[електронски]; магнетне главе за електронске
уређаје; електронске браве; фотодетектори; уређаји
за даљинско отварање и затварање врата; оптички
сензори; бројачи и индикатори количине за мерење
потрошње; аутоматски временски прекидачи; одећа
за заштиту од несрећа, радијације и пожара,
сигурносни прслуци и апарати и опрема за
спашавање живота; наочаре, наочаре за сунце,
оптичка сочива и кутије, футроле, делови и
компоненти за њих; апарати и инструменти за
спровођење, трансформацију, акумулирање или
контролу електричне енергије; електрични утикачи;
разводне кутије [струја]; електрични прекидачи;
прекидачи струјног кола; осигурачи; пригушивачи за
осветљење; каблови за стартовање акумулатора;
електричне
плоче;
електрични
отпорници;
електрични прикључци; трансформатори [за струју];
електрични адаптери; пуњачи батерија; електрична
звона за врата; електрични и електронски каблови;
батерије; електрични акумулатори; соларни панели
за производњу електричне енергије; аларми и против
провални аларми, осим за возила; електрична звона;
апарати и инструменти за сигнализацију; светлећи
или механички знаци за путеве; апарати за гашење
пожара; покретне пумпе, возила, за гашење пожара;
ватрогасна црева и млазнице за ватрогасна црева;
радари; сонари; апарати и инструменти за ноћну
визију; украсни магнети; метрономи.
Кл. 14: накит; имитација накита; злато; драго
камење и накит израђен од њега; дугмад за
манжетне; игле за кравату; статуете и фигурине од
племенитих метала; сатови, ручни сатови и
хронометријски инструменти; хронометри и њихови
делови; каишеви за ручне сатове; трофеји од
племенитих метала; бројанице.
Кл. 35: оглашавање, маркетинг и односи с јавношћу;
организација изложби и сајмова за комерцијалне или
рекламне
потребе;
дизајнирање
рекламног
материјала; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; канцеларијске; секретарске
услуге; услуге претплате на новине за друге;
ЗИС / RS / IPO
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прикупљање статистичких података; изнајмљивање
канцеларијских
машина;
систематизација
информација у рачунарске базе података; услуге
телефонског одговарања за одсутне претплатнике;
пословно управљање, пословна администрација и
пословно
саветовање;
рачуноводство;
услуге
комерцијалног саветовања; проналажење особља;
систематизација особља; агенције за запошљавање;
агенције за увоз и извоз; распоређивање привременог
особља; услуге продаје путем лицитације; сортирање
разних производа за рачун трећих лица, наиме,
мерних апарата и опреме за мерење, укључујући за
научне, наутичке, топографске, метеоролошке,
индустријске и лабораторијске сврхе, термометара,
који нису за медицинску употребу барометара,
амперметара, волтметара, хигрометара, апарата за
тестирање који нису за медицинску употребу,
телескопа, перископа, усмеравајућих компаса,
показивача брзине, лабораторијских апарата,
микроскопа, увеличавајућих стакла, дестилацијских
посуда, двогледа, рерни и пећи за лабораторијске
експерименте, апарата за снимање, пренос или
репродукцију звука или слике, камера, фотоапарата,
телевизијских апарата, видео рекордера, ЦД и ДВД
уређаја и рекордера, МП3 плејера, рачунара, десктоп
рачунара, таблет рачунара, носивих технолошких
уређаја (паметних сатова, наруквица, уређаја који се
носе на глави), микрофона, звучника, слушалица,
телекомуникационих
апарата,
апарата
за
репродукцију звука или слика, рачунарских
периферних уређаја, мобилних телефона, футрола за
мобилне
телефоне,
телефонских
апарата,
рачунарских штампача, скенера [опреме за обраду
података], фотокопир апарата, магнетних и оптичких
носача података и рачунарског софтвера као и
програма уснимљених на софтверу, електронских
публикација које се могу преузети и снимати,
кодираних магнетних и оптичких картица, филмова,
телевизијских серија и видео музичких спотова
снимљених на магнетним, оптичким и електронским
медијима, антена, сателитских антена, појачала за
антене, делова за напред наведену робу, издавача
карата, аутоматизованих бројача новца (АТМ),
електронских компонената који се користе у
електронским деловима машина и апарата,
полупроводника, електронских кола, интегрисаних
кола, чипова [интегрисана кола], диода, транзистора
[електронских], магнетних глава за електронске
уређаје, електронских брава, фотодетектора, уређаја
за даљинско отварање и затварање врата, оптичких
сензора, бројача и индикатора количине за мерење
потрошње, аутоматских временских прекидача,
одеће за заштиту од несрећа, радијације и пожара,
сигурносних прслука и апарата и опреме за
спашавање живота, наочара, наочара за сунце,
оптичких сочива и кутија, футрола, делова и
ЗИС / RS / IPO

Ж
компонената за њих, апарата и инструмената за
спровођење, трансформацију, акумулирање или
контролу електричне енергије, електричних утикача,
разводних кутија [струја], електричних прекидача,
прекидача струјног кола, осигурача, пригушивача за
осветљење, каблова за стартовање акумулатора,
електричних
плоча,
електричних
отпорника,
електричних прикључака, трансформатора [за
струју], електричних адаптера, пуњача батерија,
електричних звона за врата, електричних и
електронских каблова, батерија, електричних
акумулатора, соларних панела за производњу
електричне енергије, аларма и против провалних
аларма, осим за возила, електричних звона, апарата и
инструмената за сигнализацију, светлећих или
механичких знакова за путеве, апарата за гашење
пожара, покретних пумпи, возила, за гашење пожара,
ватрогасних црева и млазница за ватрогасна црева,
радара, сонара, апарата и инструмената за ноћну
визију, украсних магнета, метронома, накита,
имитације накита, злата, драгог камења и накита
израђеног од њега, дугмића за манжетне, игли за
кравату, статуета и фигурина од племенитих метала,
сатова,
ручних
сатова
и
хронометријских
инструмената, хронометара и њихових делова,
каишева за ручне сатове, трофеја од племенитих
метала, бројаница, ради омогућавања потрошачима
да их лакше разгледају и купују, такве услуге могу се
пружати у продавницама на мало, кроз велепродају,
електронским путем или путем каталошке
поруџбине.
(111) 76116
(210) Ж- 2018-1304

(181) 13.08.2028.
(220) 13.08.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1,
74172 Neckarsulm, DE
(740) Дејан П. Богдановић, Катарина М. Травица,
Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић,
Влајковићева 28, 11000 Београд
(540)

(531) 26.04.05; 26.04.10; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04
(591) плава, жута, црвена
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(511) Кл. 35: оглашавање, маркетинг и промотивне
услуге; продаја на мало прехрамбених производа,
алкохолних и безалкохолних пића, санитарних
производа, препарата за прање и чишћење,
козметике, лекова за које није потребан лекарски
рецепт, препарата за здравствену негу; продаја на
мало која се односи на мале предмете од метала,
машине и апарате за обраду метала, обраду дрвета,
прераду пластике, обраду бетона и обраду камена,
грађевину, "уради сам" поправке и вртне реквизите;
продаја на мало која се односи на машине и опрему
за употребу у домаћинству и опрему, електричне
кухињске апарате за спремање хране и пића, опрему
и апарате за електронику за широку потрошњу,
апарате за снимање, пренос или репродукцију звука,
слика и / или других података, рачунара,
телекомуникационих апарата; продаја на мало која
се односи на ортопедске артикле, уређаје за
осветљење, грејање, производњу паре, кување,
хлађење, сушење, вентилацију, снабдевање водом и
санитарне сврхе, возила, бицикле, чамце, прибор за
бицикле, прибор за моторна возила, прибор за чамце;
продаја на мало која се односи на ватромет, накит, на
хоролошке и хронометарске инструменте, музичке
инструменте, канцеларијски материјал, украсе,
канцеларијски прибор, материјале за самосталну
израду различитих предмета, прибор за паковање,
материјале за паковање, фиксирање и изолацију;
продаја на мало која се односи на кожне производе,
наиме кожне торбе, кожне кофере, ручне кожне
торбе, кожне ранчеве, кожне актовке, несесере од
коже (празне), кожне торбице, кожне кутије, џепне
новчанике од коже, футроле за кредитне картице од
коже, кожне новчанике; продаја на мало која се
односи на кожне производе, наиме путне комплете
од коже, кожне футроле за кључеве, кожне привеске
за кофере, кожне траке, кожне нити, кожне заковице,
кожне повоце, кожне перле, кутије од коже, кожне
футроле, седларску робу од коже и каишеве за војну
опрему, кожне додатке за намештај, торбе (коверте,
врећице) од коже за паковање; продаја на мало која
се односи на путне артикле, кишобране, грађевински
материјал, намештај, артикле за животиње, предмете
за домаћинство, пре свега намештај за домаћинство,
прибор за домаћинство; текстил за домаћинство и
кутије за домаћинство; продаја на мало која се
односи на кухињску робу, прибор и посуде за
домаћинство или кухињу, посуђе и прибор за јело,
производе од стакла, пречене глине и порцелана,
текстилну робу, текстил за домаћинство, одећу,
обућу, покривала за главу, галантерију, тепихе,
материјале за покривање постојећих подова,
спортску робу и играчке, декорације за божићне
јелке; продаја на мало која се односи на прехрамбене
производе за животиње, биљке и цвеће, дуван,
дуванске производе, производе за пушаче, упаљаче;
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припрема уговора [за друге]; припрема уговора за
друге о пружање услуга, нарочито припрема
телекомуникационих уговора, уговора о мобилној
телефонији, уговора о снабдевању мелодијама за
мобилне телефоне и паметне телефоне, уговора о
пружању услуга поправке и одржавања, уговора о
испоруци прехрамбених производа, пића, цвећа и
биљака и уговора о снабдевању енергијом,
електричном енергијом или гасом; услуге претплате
на новине; саветовање и саветодавне услуге за
потрошаче; пружање информација на интернету које
се односе на робу широке потрошње, питања
заштите потрошача, кориснички сервис; све
горепоменуте услуге се такође пружају и у оквиру
онлајн трговине.
(111) 76117
(210) Ж- 2018-1230

(181) 31.07.2028.
(220) 31.07.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I
INŽENJERING KOPERNIKUS TECHNOLOGY
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI
BEOGRAD), Булевар Арсенија Чарнојевића 99б,
11070 Београд - Нови Београд, RS
(540)

(531) 07.01.08; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01
(591) наранџаста C-0, M-50, Y-100, K-0
(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. 11:
апарати за осветљавање, грејање,
производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе.
Кл. 38: телекомуникације.
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(111) 76118
(210) Ж- 2018-1305

(181) 14.08.2028.
(220) 14.08.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) Железнички интегрални транспорт Београд
ДОО, Хајдук Вељков венац 4/I, Београд, RS
(540)

(531) 25.07.21; 26.04.09; 26.04.16; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06
(591) бела, жута, плава и црвена
(511) Кл. 12: виљушкари; камиони; камиони за вучу;
камиони са полуприколицом; тегљачи; трактори;
локомотиве.
Кл. 37:
вулканизација гума [поправка];
вулканизирање аутомобилских гума [поправка];
генералне поправке машина и мотора; детаљно
чишћење и прање аутомобила; одржавање возила;
одржавање и поправка моторних возила; одржавање
моторних возила; одржавање, сервисирање и
поправка
возила;
подмазивање
аутомобила;
подмазивање возила; поправка аутомобила; поправка
виљушкара; поправка и одржавање аутомобила и
њихових делова; поправка и одржавање возила;
поправка и одржавање контејнера за транспорт;
поправка и одржавање мотора за моторна возила;
поправка и одржавање моторних возила и њихових
делова; поправка и одржавање моторних возила и
њихових делова и мотора за моторна возила и
њихових делова; поправка и одржавање моторних
возила и њихових мотора; поправка камиона;
поправка и чишћење палета и контејнера за
транспорт; прање возила; прање моторних возила;
услуге аутосервиса за одржавање и поправку
мотерних возила; услуге поправке возила у квару;
чишћење и прање аутомобила.
Кл. 39: изнајмљивање палета и контејнера за превоз
робе; изнајмљивање палета и контејнера за
складиштење робе; изнајмљивање складишних
објеката; изнајмљивање складишног простора;
изнајмљивање складишта; изнајмљивање складишта
и контејнера за складиштење; достава робе друмским
или железничким путем; изнајмљивање контејнера за
превоз и складиштење; изнајмљивање контејнера за
превоз и складиштење робе; изнајмљивање
контејнера
за
складиштење;
изнајмљивање
контејнера за товар; истовар терета; логистичке
услуге које обухватају превоз и складиштење робе у
магацинима; логистичке услуге које обухватају
ЗИС / RS / IPO

Ж
превоз, паковање и складиштење робе; логистичке
услуге које обухватају складиштење и превоз робе;
логистичке услуге које обухватају складиштење,
превоз и доставу робе; логистичке услуге у вези
превоза [транспортна логистика]; организација
превоза; организација превоза и складиштења робе;
организација складиштења робе; отпремање робе;
отпремање терета; паковање и складиштење робе;
паковање предмета за превоз; паковање робе;
паковање робе у контејнере; паковање терета;
паковање товара; посредовање код транспорта и
превоза робе; посредовање у транспорту; превоз и
складиштење робе; превоз камионима; превоз
камионом; посредовање у услугама шпедиције;
превоз, паковање и складиштење робе; превоз робе;
превоз робе друмским путем; превоз робе друмским
путем или железницом; превоз терета; превоз терета
друмским или железничким путем; превоз терета
друмским путем; превоз теретних контејнера
железницом; превоз теретних контејнера камионом;
складиштење и руковање робом; складиштење
контејнера и товара; складиштење, превоз и достава
робе; складиштење робе; складиштење робе у
складиштима; складиштење робе у транзиту;
складиштење товара; складиштење товара након
превоза; складиштење товара пре превоза; услуге
доставе товара; услуге истовара товара и пружање
повезаних информација; услуге камионског превоза;
услуге превоза и складиштења; услуге превоза и
складиштења које се односе на логистику
складиштења, логистику дистрибуције и логистику
повраћаја; услуге превоза које се пружају
појединцима; услуге превоза робе на кратким
релацијама; услуге превоза робе тегљачем; услуге
складиштења
робе
у
магацинима;
услуге
складиштења у магацину; услуге складиштења у
магацину које се односе на складиштење, паковање и
отпремање робе; утовар и истовар робе; утовар
контејнера за превоз терета на железничка возила;
утовар контејнера за превоз терета на камионе;
утовар, паковање, складиштење и превоз товара;
утовар, паковање, складиштење, превоз и истовар
терета; утовар, паковање, складиштење, транспорт и
истовар терета; утовар терета; утовар товара.
(111) 76119
(210) Ж- 2018-1229

(181) 31.07.2028.
(220) 31.07.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I
INŽENJERING KOPERNIKUS TECHNOLOGY
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI
BEOGRAD), Булевар Арсенија Чарнојевића 99б,
11070 Београд - Нови Београд, RS

179

Ж
(540)

(531) 07.01.08; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.05
(591) љубичаста C-70, M-100, Y-0, K-0
(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. 11:
апарати за осветљавање, грејање,
производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе.
Кл. 38: телекомуникације.
(111) 76120
(210) Ж- 2018-1318

(181) 15.08.2028.
(220) 15.08.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) Farmaceutska hemijska kozmetička industrija
Alkaloid AD Skopje, Bul. Aleksandar Makedonski 12,
1000 Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Partners д.о.о. Београд,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)
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(111) 76121
(210) Ж- 2018-1228

(181) 31.07.2028.
(220) 31.07.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I
INŽENJERING KOPERNIKUS TECHNOLOGY
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI
BEOGRAD), Булевар Арсенија Чарнојевића 99б,
11070 Београд - Нови Београд, RS
(540)

(531) 02.09.14; 02.09.20; 07.01.08; 10.03.10; 24.17.02;
27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.04
(591) плава C-100, M-0, Y-0, K-30
(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. 11:
апарати за осветљавање, грејање,
производњу паре, кување, хлађење, сушење,
вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе.
Кл. 38: телекомуникације.
(111) 76122
(210) Ж- 2018-1061

(181) 06.07.2028.
(220) 06.07.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) Корали д.о.о., Конарево 206, 36000 Краљево, RS
(540)
(531) 01.01.03; 02.05.06; 27.05.01; 29.01.15
(591) светло плава, тамно плава, розе, црвена, зелена,
боја коже, браон,црна, бела.
(511) Кл. 3: влажне марамице за бебе за осетљиву
кожу.
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(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 6: подземни стационарни контејнери за
комунални отпад од метала; контејнери за сортирање
отпада од метала; корпе за отпатке од метала; рекламни
панои од метала; путокази од метала; инфо табле од
метала; надстрешнице за аутомобилска стајалишта од
метала; заштитници за стабла од метала; барикадни
стубови од метала; ограде од метала; чесме од метала.
Кл. 19: жардињере од бетона; корпе за отпатке од
бетона.
Кл. 20: клупе за паркове од дрвета, корпе за отпатке
од дрвета.
Кл. 28: опрема за дечија игралишта наиме: тобогани,
куле са тобоганима, пењалице, љуљашке, вртешке,
клацкалице.
Кл. 42:
технолошке услуге истраживања и
пројектовања у вези урбаног мобилијара.

Кл. 34:
дуван; прибор за пушаче; шибице.
Кл. 35:
оглашавање и рекламирање; вођење
комерцијалних
послова;
комерцијална
администрација; канцеларијски послови.

(111) 76123
(210) Ж- 2014-723

(111) 76125
(210) Ж- 2018-1799

(181) 20.05.2024.
(220) 20.05.2014.
(151) 11.12.2018.
(300) BAZ1317523A 21.11.2013. BA.
(732) British American Tobacco Western Europe
Commercial Trading Limited, Globe House, 1 Water
Street, London WC2R 3LA, UK
(740) Živko Mijatović & Partners d.o.o., Студентски
трг 4, Београд
(540)

(111) 76124
(210) Ж- 2018-1798

(181) 07.11.2028.
(220) 07.11.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) INTERSHELL DOO NOVI SAD-BEGEČ,
Краља Петра I 54, 21411 Бегеч, RS
(740) Данилка Ђаконовић, адвокат, Гундулићева 25,
21000 Нови Сад
(540)

MONAM TOP
(511) Кл. 5: хербициди.
(181) 07.11.2028.
(220) 07.11.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) INTERSHELL DOO NOVI SAD - BEGEČ,
Краља Петра I 54, 21411 Бегеч, RS
(740) Данилка Ђаконовић, адвокат, Гундулићева 25,
21000 Нови Сад
(540)

PROMONI VIP
(511) Кл. 5: хербициди.
(111) 76126
(210) Ж- 2018-1800

(181) 07.11.2028.
(220) 07.11.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) INTERSHELL DOO NOVI SAD-BEGEČ,
Краља Петра I 54, 21411 Бегеч, RS
(740) Данилка Ђаконовић, адвокат, Гундулићева 25,
21000 Нови Сад
(540)
(531) 02.09.12; 05.03.01; 05.13.08; 25.01.13; 26.02.05;
28.05.00; 29.01.06
(511) Кл. 16: папир; картон; шеме (визири) за
цртање од папира или картона; подметачи за чаше од
папира; папирнати производи за упијање мастила и
другиих течности; подметачи за јело од папира;
рекламне табле од папира или картона; сребрни
папир; огласне табле од папира или картона;
штампарски производи; производи за увезивање
књига; фотографије; прибор за писање; лепкови
(лепљиве материје за канцеларијске или за кућне
потребе); сликарски прибор; кичице; писаће машине
и канцеларијски прибор (осим намештаја); опрема за
наставу и обуку (осим апарата); пластични
материјали за амбалажу (који нису обухваћени
другим класама); штампарска слова; клишеи.

ЗИС / RS / IPO

REFUND
(511) Кл. 5: хербициди.
(111) 76127
(210) Ж- 2018-1697

(181) 24.10.2028.
(220) 24.10.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) NIPPON SODA CO., LTD., a corporation
organized and existing under the laws of Japan,
Manufacturers and Merchants of,, 2-1, OHTEMACHI
2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

SANUS

181

Гласник интелектуалне својине 2018/12
Intellectual Property Gazette 2018/12

Ж
(511) Кл. 5:
фунгициди за пољопривредну,
хортикултурну и баштенску употребу.
(111) 76128
(210) Ж- 2018-1090

(181) 10.07.2028.
(220) 10.07.2018.
(151) 11.12.2018.
(732) Too Faced Cosmetics LLC, 18231 McDurmott
W., Irvine , CA 92614, US
(740) Драгољуб М. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040 Београд
(540)

DAMN GIRL!
(511) Кл. 3: козметика; немедицинска средства за
негу коже; мириси.
(111) 76129
(210) Ж- 2018-1785

(181) 06.11.2028.
(220) 06.11.2018.
(151) 12.12.2018.
(732) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjordur, IS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(111) 76132
(210) Ж- 2018-1782

(181) 06.11.2028.
(220) 06.11.2018.
(151) 12.12.2018.
(732) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjordur, IS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Eplestar
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 76133
(210) Ж- 2018-1363

(181) 22.08.2028.
(220) 22.08.2018.
(151) 12.12.2018.
(732) Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, Washington 98134, US
(740) Петошевић д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд
(540)

Plerens
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 76130
(210) Ж- 2018-1784

(181) 06.11.2028.
(220) 06.11.2018.
(151) 12.12.2018.
(732) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjordur, IS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Spraniren
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 76131
(210) Ж- 2018-1783

(181) 06.11.2028.
(220) 06.11.2018.
(151) 12.12.2018.
(732) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjordur, IS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО
БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Eplespar
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
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(531) 01.15.15; 26.01.16; 26.02.07; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена и сива
(511) Кл. 30: млевена кафа и кафа у зрну; пића на бази
кафе; какао; пића на бази чоколаде; чај и биљни чај;
пића на бази чаја и биљног чаја; мешавина пића на бази
кафе; мешавина пића на бази еспресо кафе; мешавина
пића на бази чоколаде; мешавина пића на бази чаја;
мешавина пића на бази биљног чаја; смрзнуте
посластице, наиме, сладолед, смрзнуто млеко, смрзнути
јогурт, смрзнуте посластице са чајем, биљним чајем
и/или воћном аромом; ароме, које нису есецијална уља,
за пића; чоколада у праху; ароме ваниле; чоколадне
посластице и кондитори; печени производи, наиме,
мафини, погачице, бисквити, кекси, пите, колачи,
пецива, киш и хлеб; сендвичи; пице; готова јела која се
састоје углавном од пасте; готова јела која се састоје
углавном од пиринча; готова јела која се састоје
углавном од житарица; намази на бази чоколаде;
прерађени прехрамбени производи од житарица
намењени за пахуљице за доручак; овсена каша;
грицкалице на бази житарица; крекери; кокице; шећер;
мед; сируп од агаве; сосеви, наиме зачински додаци као
додатак пићима; преливи за салате.
Кл. 35:
пословна администрација; помоћ у
пословном управљању; франшизинг, наиме пружање
комерцијалне помоћи у оснивању и/или вођењу
ресторана, кафеа , кафића, чајџиница и снек-барова;
ЗИС / RS / IPO
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услуге малопродаје у области кафе, чаја, хране, пића,
апарата за кафу и еспресо, апарата за чај, кувера,
кухињског посуђа, књига, музичких снимака,
новчаника, путних торби, торби за куповину, ручних
торби, накита, одеће и шешира, играчака,
укључујући
плишане
играчке;
велепродајна
дистрибуција (не укључујући транспорт) хране, пића,
опреме за домаћинства, кухињског посуђа; услуге
малопродаје преко Интернета за храну, пиће, опрему
за домаћинства и кухињско посуђе; управљање
подстицајним програмом награда кроз издавање и
обраду попуста у облику бодова лојалности за
куповину производа или услуга компаније.
Кл. 43: услуге ресторана, кафеа, кафетерија, снекбарова, кафе-барова, чајних барова и чајџиница,
ресторана који пружају храну и пиће за понети;
услуге барова; услуге кетеринга; припрема хране и
пића; услуге достављања пића по уговору; услуге
ресторана који нуде програм лојалности који
редовним муштеријама обезбеђује повољности у
ресторану.
(111) 76134
(210) Ж- 2018-1276

(181) 08.08.2028.
(220) 08.08.2018.
(151) 12.12.2018.
(732) Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei Tornabuoni,
2 , Firenze, IT
(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,
Студентски трг 4, 11000 Београд
(540)

Ж
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 76136
(210) Ж- 2018-1751

(181) 02.11.2028.
(220) 02.11.2018.
(151) 13.12.2018.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб,
11080, Београд, RS
(540)

RUSOVAS
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 76137
(210) Ж- 2018-1749

(181) 02.11.2028.
(220) 02.11.2018.
(151) 13.12.2018.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб,
11080, Београд, RS
(540)

GLIMATIN
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 76138
(210) Ж- 2018-1759

(181) 02.11.2028.
(220) 02.11.2018.
(151) 13.12.2018.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб,
11080, Београд, RS
(540)

BRAZART
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 76139
(210) Ж- 2018-1056

(181) 05.07.2028.
(220) 05.07.2018.
(151) 13.12.2018.
(732) Ecovolve doo, Петков кладенац 4А-5, Београд, RS
(540)
(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 28.07.00
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске
коже и крзна; пртљажне и торбе за ношење;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка и седларска опрема; огрлице, повоци
и одећа за животиње.
(111) 76135
(210) Ж- 2018-1750

(181) 02.11.2028.
(220) 02.11.2018.
(151) 13.12.2018.
(732) Galenika a.d., Батајнички друм бб,
11080, Београд, RS
(540)

SIGMASPORIN

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, црвена.
(511) Кл. 30: зачини; какао; кафа; хлеб без квасца;
додаци јелима; кекс; бисквити, суви колачићи;
колачи; чоколада; сладолед; мед; сенф; пецива;
брашно од хељде; немедицински биљни чајеви;
палачинке; ситни колачи; сосови [додаци храни];
песто [сос]; брашно; шећер; хлеб.
183

Ж
Кл. 35: презентација робе из класе 30, као и
презентација робе: јастуци, јоргани, наддушеци,
постељина, одећа, обућа, теписи, ланене облоге,
козметика; компјутерско управљање подацима;
промоција продаје за друге; организовање сајмова у
комерцијалне или рекламне сврхе; презентација
производа путем средстава комуникације за робу из
класе 30, као и робу: јастуци, јоргани, наддушеци,
постељина, одећа, обућа, теписи, ланене облоге,
козметика, у сврху продаје на мало; пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга; маркетинг; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга.
Кл. 43: кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге
кафетерија; услуге кантина; услуге хотела; услуге
ресторана; услуге ресторана за самопослуживање;
услуге снек барова.
(111) 76140
(210) Ж- 2017-942

(181) 22.06.2027.
(220) 22.06.2017.
(151) 13.12.2018.
(732) Vivo Mobile Communication Co., Ltd., 283#,
BBK Road, Wusha, Chang'An,, Dongguan, Guangdong, CN
(740) Предраг Митровић , Аласка 36 ,
11080 Београд-Земун
(540)
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Кл. 35: оглашавање; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
обезбеђивање простора на Интернет страницама за
рекламирање роба и услуга; пружање пословних
информација
путем
Интернет
странице;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; услуге агенција за увоз и извоз; промоција
продаје за друге; обезбеђивање онлајн тржишта за
купце и продавце робе и услуга; прикупљање
пословних информација у компјутерске базе
података;
систематизација
информација
у
компјутерским
базама
података;
договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; индексирање интернет сајтова за
комерцијалне намене или намене оглашавања;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе.
Кл. 42: техничка испитивања; контрола квалитета;
дизајн и развој мултимедијалних производа;
дизајнирање мобилних телефона; индустријски
дизајн; услуге дизајнирања паковања; дизајнирање
рачунарског софтвера; дизајнирање рачунарских
система; инсталирање рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; одржавање
рачунарског софтвера; софтвер у виду сервиса
[СааС]; чување резервне копије података ван мреже;
рачунарство у облаку; откључавање [декодирање]
мобилних телефона; услуге кодирања податка; развој
управљачких програма и оперативних система.
(111) 76141
(210) Ж- 2018-1282

(531) 26.04.03; 27.05.01; 27.05.07
(511) Кл. 9: рачунари; софтвери за рачунарске игре;
програми оперативног система; таблет рачунари;
интерактивни терминали са екранима осетљивим на
додир; паметне наочаре; паметни сатови; паметно
прстење; апликације за употребу на мобилним уређајима
које се могу преузимати; софтвер за игре виртуелне
реалности; софтвер за препознавање покрета; уређаји за
препознавање лица; смартфони [паметни телефони];
мобилни телефони; телефонски апарати; навигациони
инструменти; уређаји за глобално позиционирајући
систем [ГПС]; навлаке за паметне телефоне; футроле за
паметне телефоне; заштитне фолије прилагођене за
екране рачунара; носиви уређаји за мерење активности;
носиви смартфони [паметни телефони]; блутут
звучници; слушалице; слушалице за у уши за мобилне
телефоне; фотографске камере; селфи штапови [ручни
моноподи]; паметне наруквице [мерни инструменти];
УСБ каблови; батерије, електричне; пуњачи батерија;
мобилни уређаји за напајање (пуњиве батерије);
екрани за мобилне телефоне; делови и додатна
опрема за мобилне телефоне.
184

(181) 09.08.2028.
(220) 09.08.2018.
(151) 14.12.2018.
(732) Стефан Ђурић, Борисављевићева 73, Београд, RS
(740) Реља Мирков, адвокат, Патријарха Јоаникија
14, Београд
(540)

(531) 01.01.02; 24.01.05; 24.01.10; 24.01.20; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела.
(511) Кл. 9:
апарати за снимање, пренос и
репродуковање звука или слике; магнетни носачи
података, дискови за снимање; компакт дискови,
DVD и други дигитални носачи података; механизми
за апарате који се покрећу новцем; рачунске машине,
ЗИС / RS / IPO
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опрема за обраду података, рачунари; рачунарски
софтвер; наиме дискови за снимање звука,
грамофонске плоче, музички ауто мати који се
покрећу кованим новцем [џубокс], магнетофони,
магнетне траке, тонски носачи звука, звучници,
грамофони, траке за снимање звука, звучни апарати
и машине, телекомуникациони преносници, оптички
компакт дискови [CD-rom], оптички дискови,
компакт диск плејери, DVD плејери, USB
прикључци, рачунарске софтверске платформе,
снимљене или даунлодоване.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу; наиме
јакне, дуксерице, мараме, мајице, мајице са кратким
рукавима, поло мајице, тренерке, панталоне,
спортска одећа, чарапе, боксерице, патике, качкети,
шешири, капе.
Кл. 38: телекомуникације; наиме емитовање радио
програма
[радиодифузија],
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом,
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној рачунарској мрежи, форуми [причаонице]
на друштвеним мрежама, омогућавање приступа
рачунарским базама података, пренос дигиталних
датотека, стриминг [проток] података, пренос видео
садржаја на захтев.
Кл. 41:
образовне услуге; разонода; културне
активности; наиме изнајмљивање аудио снимака,
информације из области забаве и разоноде,
планирање забава [забава], услуге студија за
снимање, изнајмљивање аудио опреме, компоновање
музике, услуге агенција за продају карата [разонода],
писање текстова, организовање и спровођење
концерата, услуге диск џокеја, продукција музике,
омогућавање коришћења он-лајн музике, која се не
може преузимати, омогућавање коришћења он-лајн
видео записа, који се не могу преузимати, писање
песама.

Ж
грамофонске плоче, музички ауто мати који се
покрећу кованим новцем [џубокс], магнетофони,
магнетне траке, тонски носачи звука, звучници,
грамофони, траке за снимање звука, звучни апарати
и машине, телекомуникациони преносници, оптички
компакт дискови [CD-rom], оптички дискови,
компакт диск плејери, DVD плејери, USB
прикључци, рачунарске софтверске платформе,
снимљене
или
даунлодоване.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу; наиме
јакне, дуксерице, мараме, мајице, мајице са кратким
рукавима, поло мајице, тренерке, панталоне,
спортска одећа, чарапе, боксерице, патике, качкети,
шешири, капе.
Кл. 38: телекомуникације; наиме емитовање радио
програма
[радиодифузија],
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом,
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној рачунарској мрежи, форуми [причаонице]
на друштвеним мрежама, омогућавање приступа
рачунарским базама података, пренос дигиталних
датотека, стриминг [проток] података, пренос видео
садржаја на захтев.
Кл. 41:
образовне услуге; разонода; културне
активности; наиме изнајмљивање аудио снимака,
информације из области забаве и разоноде,
планирање забава [забава], услуге студија за
снимање, изнајмљивање аудио опреме, компоновање
музике, услуге агенција за продају карата [разонода],
писање текстова, организовање и спровођење
концерата, услуге диск џокеја, продукција музике,
омогућавање коришћења он-лајн музике, која се не
може преузимати, омогућавање коришћења он-лајн
видео записа, који се не могу преузимати, писање
песама.

(111) 76142
(210) Ж- 2018-1283

(181) 09.08.2028.
(220) 09.08.2018.
(151) 14.12.2018.
(732) Стефан Ђурић, Борисављевићева 73, Београд,
RS
(740) Реља Мирков, адвокат, Патријарха Јоаникија
14, Београд
(540)

BALKATON
(511) Кл. 9:
апарати за снимање, пренос и
репродуковање звука или слике; магнетни носачи
података, дискови за снимање; компакт дискови,
DVD и други дигитални носачи података; механизми
за апарате који се покрећу новцем; рачунске машине,
опрема за обраду података, рачунари; рачунарски
софтвер; наиме дискови за снимање звука,

ЗИС / RS / IPO

185

Ж

Гласник интелектуалне својине 2018/12
Intellectual Property Gazette 2018/12

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду од 16.05.2018. до 15.06.2018. године:
Жиг рег. бр. 43948 чији је носилац LOTTE
CONFECTIONERY CO., LTD., 4 ka-23, Yangpyongdong, Youngdeungpo-ku, SEOUL, KR, престао је да
важи дана 09.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 44082 чији је носилац PARKER
PEN PRODUCTS, Parker House, Estate Road, New
Haven, East Sussex BN9 0AU, UK, престао је да важи
дана 19.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 44251 чији је носилац LOTTE
CONFECTIONERY CO., LTD., 4 ka-23, Yangpyongdong, Youngdeungpo, Seoul, KR, престао је да важи
дана 09.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 44476 чији је носилац LOTTE
CONFECTIONERY CO., LTD., 4 ka-23, Yangpyongdong, Youngdeungpo-ku, Seoul, KR, престао је да
важи дана 09.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 44062 чији је носилац WYETH,
FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NEW JERSEY
07940, US, престао је да важи дана 21.05.2018.
године.
Жиг рег. бр. 44160 чији је носилац BENSON &
HEDGES (OVERSEAS) LIMITED, Globe House, 4
Temple Place, London, WC2R 2PG, GB, престао је да
важи дана 22.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 44145 чији је носилац
FRIGOGLASS COMMERCIAL REFRIGERATION
S.A.I.C., 15 A. Metaxa Street, 145 64 Kifisia, GR,
престао је да важи дана 29.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 44252 чији је носилац SABAN
INTERNATIONAL N.V., Plaza Jojo Correa 1-5, Curacao,
AN, престао је да важи дана 30.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 44253 чији је носилац BVS
INTERNATIONAL N.V., PLAZA JOJO CORREA 1-5
CURACAO, AN, престао је да важи дана 30.05.2018.
године.
Жиг рег. бр. 44102 чији је носилац ViiV
Healthcare UK Limited, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, GB, престао
је да важи дана 04.06.2018. године.
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Жиг рег. бр. 44147 чији је носилац INTEL
CORPORATION (Delaware corporation), 2200 Mission
College Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119,
US, престао је да важи дана 06.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 44537 чији је носилац Carotino
Sdn Bhd, PLO 519 Jalan Besi Satu, Pasir Gudang
Industrica Estate, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul
Takzim, MY, престао је да важи дана 06.06.2018.
године.
Жиг рег. бр. 44150 чији је носилац P.P.P.
STORK KULA, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I
PROMET ROBE, SA P.O. Kula, Industrijska zona bb,
25230 Kula, YU, престао је да важи дана 11.06.2018.
године.
Жиг рег. бр. 45243 чији је носилац TENNECO
AUTOMOTIVE IBERICA, S.A., Avenida Vizcaya, s/n,
48260 ERMUA (Vizcaya), ES, престао је да важи дана
11.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 44692 чији је носилац FIL
Limited, A Bermuda Company, Pembroke Hall, 42 Crow
Lane, Pembroke HM 19, P.O.Box HM 670, Hamilton
HMCX, Bermuda, BM, престао је да важи дана
11.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 44717 чији је носилац NISSAN
JIDOSHA KABUSHIKA KAISHA (NISSAN MOTOR
CO., LTD.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP, престао је да важи
дана 12.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 44259 чији је носилац MARS,
INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, US, престао је да важи дана 13.06.2018.
године.
Жиг рег. бр. 44216 чији је носилац
PHARMANOVA
d.o.o.
društvo
za
promet
farmaceutskim proizvodima Beograd, ul. Bore
Stankovića br. 2 - Makiš, 11250 Beograd, RS, престао
је да важи дана 13.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 44217 чији је носилац
PHARMANOVA
d.o.o.
društvo
za
promet
farmaceutskim proizvodima Beograd, Bore Stankovića
br.2 - Makiš, 11250 Beograd , RS, престао је да важи
дана 13.06.2018. године.
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Жиг рег. бр. 44218 чији је носилац
PHARMANOVA
d.o.o.
društvo
za
promet
farmaceutskim proizvodima Beograd, Bore Stankovića
br.2 - Makiš, 11250 Beograd , RS, престао је да важи
дана 13.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 44202 чији је носилац GE
INDUSTRIAL BELGIUM, Nieuwevaart 51, 9000
Ghent, BE, престао је да важи дана 13.06.2018.
године.
Жиг рег. бр. 32869 чији је носилац Novozymes
A/S, Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, DK,
престао је да важи дана 17.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 31871 чији је носилац
Farmaceutsko-hemijska industrija " Zdravlje "
acionarsko društvo, Vlajkova 199, Leskovac, RS,
престао је да важи дана 02.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 31872 чији је носилац
Farmaceutsko-hemijska industrija " Zdravlje "
acionarsko društvo, Vlajkova 199, Leskovac, RS,
престао је да важи дана 02.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 11701 чији је носилац THE
MORGAN CRUCIBLE COMPANY PLC., CHARIOTT
HOUSE, 6/12 VICTORIA STREET, WINDSOR,
BERKSHIRE SL4 1EP, GB, престао је да важи дана
02.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 11702 чији је носилац THE
MORGAN CRUCIBLE COMPANY PLC., CHARIOTT
HOUSE, 6/12 VICTORIA STREET, WINDSOR,
BERKSHIRE SL4 1EP, GB, престао је да важи дана
02.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 11703 чији је носилац THE
MORGAN CRUCIBLE COMPANY PLC, CHARIOTT
HOUSE, 6/12 VICTORIA STREET, WINDSOR,
BERKSHIRE SL4 1EP, GB, престао је да важи дана
02.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 11704 чији је носилац THE
MORGAN CRUCIBLE COMPANY PLC., CHARIOTT
HOUSE, 6/12 VICTORIA STREET, WINDSOR,
BERKSHIRE SL4 1EP, GB, престао је да важи дана
02.06.2018. године.

Ж
Жиг рег. бр. 23033 чији је носилац LEK
farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova
57, SI, престао је да важи дана 26.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 52447 чији је носилац МONUS
d.o.o. , Aleksandra Dubčeka 14, Zemun, RS, престао је
да важи дана 30.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 55948 чији је носилац JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Pulac bb.,
HR, престао је да важи дана 17.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58697 чији је носилац SEMINIS
VEGETABLE SEEDS, Inc. (A California Corporation),
2700 Camino del Sol, Oxnard, California 93030, US,
престао је да важи дана 17.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58698 чији је носилац SEMINIS
VEGETABLE SEEDS, Inc. (A California Corporation),
2700 Camino del Sol, Oxnard, California 93030, US,
престао је да важи дана 17.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 55890 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 17.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 55300 чији је носилац "MANFORD
IP" d.o.o., Trg Republike br. 3/5, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 17.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 61114 чији је носилац Deutsche
Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
DE, престао је да важи дана 17.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58680 чији је носилац FEDERICO
MAHORA FM GROUP d.o.o., Desanke Maksimović
30, 24000 Subotica, RS, престао је да важи дана
17.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58664 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu i usluge DONLES IMPEKS Doo, Jurija
Gagarina 89/118, 11070 Novi Beograd, RS, престао је
да важи дана 17.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 55266 чији је носилац HABIT PHARM
A.D. FABRIKA LEKOVA IVANJICA, , Prilike bb., RS,
престао је да важи дана 20.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 16831 чији је носилац LEK
farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova
57, SI, престао је да важи дана 08.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 58457 чији је носилац Fond
"Princeza Olivera", Bul. Mihaila Pupina 10A, 11070
Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 21.05.2018.
године.

Жиг рег. бр. 23027 чији је носилац LEK
farmacevtska družba d.d., 1526 Ljubljana, Verovškova
57, SI, престао је да важи дана 26.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 57961 чији је носилац SANOFIAVENTIS, 174, avenue de France, 75013 Paris, FR,
престао је да важи дана 21.05.2018. године.
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Жиг рег. бр. 55653 чији је носилац Société des
Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да
важи дана 21.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 58224 чији је носилац "PITAJ
ME" d.о.о., 11000 Beograd, Partizanske avijacije br. 14,
RS, престао је да важи дана 22.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 59352 чији је носилац
AMERICAN - CIGARETTE COMPANY (Overseas)
Limited, Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH, престао је да
важи дана 21.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 58225 чији је носилац "PITAJ
ME" d.о.о., 11000 Beograd, Partizanske avijacije br. 14,
RS, престао је да важи дана 22.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 58126 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu i usluge ZHAN HONG Doo, Jurija Gagarina
87/259, Beograd, RS, престао је да важи дана
21.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58135 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, trgovinu i usluge doo OU HUA JI DA,
Jurija Gagarina 89/310, Beograd, RS, престао је да
важи дана 21.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58127 чији је носилац C & C
INTERNATIONAL Preduzeće za proizvodnju, promet i
usluge Doo, Jurija Gagarina 89/301, Beograd, RS,
престао је да важи дана 21.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58297 чији је носилац KOVAČ
GABOR, Subotica, Matije Gupca 5, RS, престао је да
важи дана 21.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 60336 чији је носилац Karvak
Edmond, Budisava, Cara Dušana 158, RS, престао је да
важи дана 21.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58519 чији је носилац ILLUFA
COMPANY d.o.o., Jurija Gagarina 87/201, Beograd,
RS, престао је да важи дана 21.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58167 чији је носилац Preduzeće za
eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića "KNJAZ
MILOŠ" AD, Aranđelovac, Južna industrijska zona bb, RS,
престао је да важи дана 22.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 59360 чији је носилац KORRES
S.A. NATURAL PRODUCTS, Manou 20-26, 11633
Athens, GR, престао је да важи дана 22.05.2018.
године.
Жиг рег. бр. 58637 чији је носилац Slobodan
Vučićević, 11070 Novi Beograd, Palmira Toljatija
br.62/20, RS, престао је да важи дана 22.05.2018.
године.
Жиг рег. бр. 59408 чији је носилац
agroCommunications d.o.o., Slobode Trajković 9a,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
22.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58221 чији је носилац "S&M
GENERATION PUBLISH" LLC, sa sedištem u SAD,
Harvard Bussines Services Inc., 16192 Coastal Highway,
Lewes, DE 19958, County of Sussex, Delaware (država
Delaver), US, престао је да важи дана 22.05.2018.
године.
Жиг рег. бр. 60018 чији је носилац "S&M
GENERATION PUBLISH" LLC, sa sedištem u SAD,
Harvard Bussines Services, 16192 Coastal Highway, Lewes,
DE 19958, County of Sussex, Delaware (država Delaver),
US, престао је да важи дана 22.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58522 чији је носилац SPEKTA
ad. Agencija za sertifikaciju EUR palata, kontejnera i
pomoćnih transportnih sredstava, Kralja Milutina 13,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
22.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 58168 чији је носилац Preduzeće za
eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića "KNJAZ
MILOŠ" AD, Aranđelovac, Južna industrijska zona bb, RS,
престао је да важи дана 22.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 58334 чији је носилац MODITAL
TRADE d.o.o., Surčinska 11F, 11070 Novi Beograd, RS,
престао је да важи дана 22.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 58169 чији је носилац Preduzeće za
eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića "KNJAZ
MILOŠ" AD, Aranđelovac, Južna industrijska zona bb, RS,
престао је да важи дана 22.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 58164 чији је носилац MAGINUS
DOO za usluge reklame i propagande i trgovinu, Kneza
Višeslava 3/11, Beograd-Čukarica, RS, престао је да
важи дана 22.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 58170 чији је носилац Preduzeće
za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića
"KNJAZ MILOŠ" AD, Aranđelovac, Južna industrijska
zona bb, RS, престао је да важи дана 22.05.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58588 чији је носилац
FINDOMESTIC BANKA AD Beograd, Kosovska 10,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
22.05.2018. године.
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Жиг рег. бр. 58589 чији је носилац
FINDOMESTIC BANKA AD Beograd, Kosovska 10,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
22.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58590 чији је носилац
FINDOMESTIC BANKA AD Beograd, Kosovska 10,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
22.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58591 чији је носилац
FINDOMESTIC BANKA AD Beograd, Kosovska 10,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
22.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58592 чији је носилац
FINDOMESTIC BANKA AD Beograd, Kosovska 10,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
22.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58593 чији је носилац
FINDOMESTIC BANKA AD Beograd, Kosovska 10,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
22.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58399 чији је носилац GREY
COMMUNICATIONS GROUP LIMITED, 215-227
Great Portland Street, London W1W 5PN, GB, престао
је да важи дана 23.05.2018. године.

Ж
Жиг рег. бр. 60025 чији је носилац
PRIVREDNO
DRUŠTVO
FIRESTOP
KONSTRUKCIJE DOO BEOGRAD, 11070 Novi
Beograd, Gandijeva 148A, lokal 92, RS, престао је да
важи дана 24.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 61434 чији је носилац
PRIVREDNO
DRUŠTVO
FIRESTOP
KONSTRUKCIJE DOO BEOGRAD, 11070 Novi
Beograd, Gandijeva 148A, lokal 92, RS, престао је да
важи дана 24.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 60026 чији је носилац
PRIVREDNO DRUŠTVO TERMIA SISTEMI DOO
BEOGRAD, Gandijeva 148A. lokal 92, RS, престао је
да важи дана 24.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58062 чији је носилац KONCERN
ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D. , Đure Đakovića bb, 12000
Požarevac, RS, престао је да важи дана 27.05.2018.
године.
Жиг рег. бр. 58061 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 27.05.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58335 чији је носилац Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, US, престао је да важи дана 23.05.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58063 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бaмби а.д. Пожаревац , ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 27.05.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58336 чији је носилац
AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS D.O.O., Albe
Malagurskog 2, Subotica, RS, престао је да важи дана
23.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 58266 чији је носилац STR
DRAGSTOR HARMONIJA, Aleksandra Vojinovića
67b, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
27.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 58881 чији је носилац KONCERN
ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D. , Đure Đakovića bb, 12000
Požarevac, RS, престао је да важи дана 23.05.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58897 чији је носилац RTD doo,
Milana Simina 16, 21000 Novi Sad, RS, престао је да
важи дана 28.05.2018. године.

Жиг рег. бр. 58882 чији је носилац Концерн за
производњу и промет кондиторских производа
Бамби а.д., Пожаревац, ул.Ђуре Ђаковића бб, 12000
Пожаревац, RS, престао је да важи дана 23.05.2018.
године.
Жиг рег. бр. 55652 чији је носилац Срећко
Кестнер, Љубовић бб, Подгорица, ME, престао је да
важи дана 24.05.2018. године.

ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 59374 чији је носилац RTD doo,
Milana Simina 16, 21000 Novi Sad, RS, престао је да
важи дана 28.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58899 чији је носилац RTD doo,
Milana Simina 16, 21000 Novi Sad, RS, престао је да
важи дана 28.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58006 чији је носилац GENERAL
MOTORS LLC, 300 Renaissance Center, Detroit,
Michigan 48265-3000, US, престао је да важи дана
28.05.2018. године.
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Жиг рег. бр. 58060 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
28.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58511 чији је носилац JAMNICA
d.d., Getaldićeva 3 HR-10000 Zagreb, HR, престао је да
важи дана 30.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58064 чији је носилац Preduzeće
za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića
"KNJAZ MILOŠ" AD, Aranđelovac, Južna industrijska
zona bb, RS, престао је да важи дана 30.05.2018.
године.
Жиг рег. бр. 58067 чији је носилац
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE
"SHENG DA COMPANY" d.o.o., Jurija Gagarina br.
87, lokal 49, 11000 Beograd, RS, престао је да важи
дана 31.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 58587 чији је носилац M.N.B.
KRUNA d.o.o., Briska Gora bb, 85360 Ulcinj, ME,
престао је да важи дана 31.05.2018. године.
Жиг рег. бр. 56413 чији је носилац АQUA
REAL ESTETES DOO, , Трг Републике бр. 3. ,
Београд, RS, престао је да важи дана 31.05.2028.
године.
Жиг рег. бр. 55891 чији је носилац Dr Ratko
Kovačević, Todora Dukina br. 41, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 03.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 55939 чији је носилац DELVEL PRO DOO, Аутопут за Загреб бр.35, Нови Београд,
RS, престао је да важи дана 03.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58586 чији је носилац Aleksandar
Mijatović, Durmitorska 5, 11000 Beograd, RS, престао
је да важи дана 03.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58432 чији је носилац Aleksandar
Mijatović, Durmitorska 5, 11000 Beograd, RS, престао
је да важи дана 03.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 55949 чији је носилац Avdović
Senad, 36300 Novi Pazar, Mur bb., RS, престао је да
важи дана 04.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58440 чији је носилац
NEUMANN INTERNATIONAL AG, Schottenring
XII/5. OG, 1010 Vienna , AT, престао је да важи дана
04.06.2018. године.
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Жиг рег. бр. 58437 чији је носилац
NEUMANN INTERNATIONAL AG, Schottenring
XII/5. OG, 1010 Vienna , AT, престао је да важи дана
04.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 57378 чији је носилац Срећко
Кестнер, Љубовић бб, Подгорица, ME, престао је да
важи дана 05.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 57379 чији је носилац Срећко
Кестнер, Љубовић бб, Подгорица, ME, престао је да
важи дана 05.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 57380 чији је носилац Срећко
Кестнер, Љубовић бб, Подгорица, ME, престао је да
важи дана 05.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58370 чији је носилац INTERVET
INTERNATIONAL B.V., Wim de Korverstraat 35, NL5831, AN Boxmeer, , NL, престао је да важи дана
05.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58362 чији је носилац ALFA
ALFA ENERGY AVEE, Paralia Aspropyrgou, 19300
Aspropyrgos, GR, престао је да важи дана 05.06.2018.
године.
Жиг рег. бр. 58439 чији је носилац The Procter
& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана
05.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 59310 чији је носилац
LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, 20
rue Andre Gide, 92320 Chatillon, FR, престао је да
важи дана 05.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58368 чији је носилац APOTEX
TECHNOLOGIES Inc., 150 Signet Drive, Toronto,
Ontario, Canada M9L 1T9, CA, престао је да важи
дана 05.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58441 чији је носилац OXYGEN
d.o.o., Stojana Dečermića 10, Altina, 11080 BeogradZemun, RS, престао је да важи дана 06.06.2018.
године.
Жиг рег. бр. 58575 чији је носилац BIOGEN
MA INC., 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142 , US, престао је да важи дана 07.06.2018.
године.
Жиг рег. бр. 58466 чији је носилац BIOGEN
MA INC., 250 Binney Street, Cambridge ,
Massachusetts 02142 , US, престао је да важи дана
07.06.2018. године.
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Жиг рег. бр. 58626 чији је носилац Nebojša
Garić, 11000 Beograd, Braće Jerkovića br. 62, RS,
престао је да важи дана 07.06.2018. године.

Ж
Жиг рег. бр. 59309 чији је носилац GENERAL
MOTORS LLC, 300 Renaissance Center, Detroit,
Michigan 48265-3000, US, престао је да важи дана
11.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 58452 чији је носилац SPEKTA
ad, Agencija za sertifikaciju EUR paleta, kontenera i
pomoćnih transportnih sredstava, 11000 Beograd, Kralja
Milutina 13, RS, престао је да важи дана 07.06.2018.
године.

Жиг рег. бр. 59308 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju i trgovinu "FRUVITA", d.o.o., Tošin
bunar 272, Beograd, RS, престао је да важи дана
11.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 58464 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Nikole
Pašića 213, RS, престао је да важи дана 07.06.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58356 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju i trgovinu "FRUVITA" d.o.o., Tošin
bunar 272, Beograd, RS, престао је да важи дана
11.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 59304 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Nikole Pašića
213, RS, престао је да важи дана 07.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 58366 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju i trgovinu "FRUVITA" d.o.o., Tošin
bunar 272, Beograd, RS, престао је да важи дана
11.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 58813 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO "TIGAR" PIROT, Pirot,
Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана
07.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 59305 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Nikole Pašića
213, RS, престао је да важи дана 07.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58815 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO "TIGAR" PIROT, Pirot,
Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана
07.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 55660 чији је носилац GALENIKA
a.d., Batajnički drum bb, Beograd, 11080 Zemun, RS, престао
је да важи дана 10.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 55658 чији је носилац
GALENIKA a.d., Batajnički drum bb, Beograd, 11080
Zemun, RS, престао је да важи дана 10.06.2018.
године.
Жиг рег. бр. 58645 чији је носилац GALENIKA
a.d., Batajnički drum, Beograd, 11080 Zemun, RS, престао
је да важи дана 10.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 59455 чији је носилац "SRPSKA
TRADICIJA-ŠELI" Preduzeće za proizvodnju, trgovinu
i usluge, Prizrenska br 1, 11000 Beograd, RS, престао је
да важи дана 10.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58365 чији је носилац 1) Slobodan
Paunović; 2) Đokić Ljiljana, 1) Bulevar Revolucije 201,
11000 Beograd; 2) Admirala Vukovića 32, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 10.06.2018.
године.
ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 58581 чији је носилац INOVAinformatički
inženjering
d.o.o..Banja
Luka,
projektovanje informacionih sistema, kompjuterski
konsalting i usluge, export-import, 78000 Banja Luka,
Grčka 4, R. Srpska, BA, престао је да важи дана
11.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58583 чији је носилац INOVAinformatički
inženjering
d.o.o..Banja
Luka,
projektovanje informacionih sistema, kompjuterski
konsalting i usluge, export-import, 78000 Banja Luka,
Grčka 4, R. Srpska, BA, престао је да важи дана
11.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58353 чији је носилац Udruženje
građana Belo jagnje u Jagnjilu, mala sala Doma kulture,
11412 Jagnjilo - kod Mladenovca, RS, престао је да
важи дана 11.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58430 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, Pirot, Nikole Pašića
213, RS, престао је да важи дана 12.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58423 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Nikole Pašića
213, RS, престао је да важи дана 12.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58426 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Nikole
Pašića 213, RS, престао је да важи дана 12.06.2018.
године.
Жиг рег. бр. 58425 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Nikole
Pašića 213, RS, престао је да важи дана 12.06.2018.
године.
191

Ж

Гласник интелектуалне својине 2018/12
Intellectual Property Gazette 2018/12

Жиг рег. бр. 59401 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Pirot,
Nikole Pašića 213, RS, престао је да важи дана
12.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 58142 чији је носилац ConvaTec
Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New
Jersey 08558 , US, престао је да важи дана 12.06.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58428 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Nikole
Pašića 213, RS, престао је да важи дана 12.06.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58096 чији је носилац DRUŠTVO
ZA KONSALTING TRGOVINU I ZASTUPANJE
"I.C.P.S." D.O.O., 11000 Beograd, Draže Pavlovića br.
1, RS, престао је да важи дана 12.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 58427 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Nikole
Pašića 213, RS, престао је да важи дана 12.06.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58095 чији је носилац DRUŠTVO
ZA KONSALTING TRGOVINU I ZASTUPANJE
"I.C.P.S." D.O.O., 11000 Beograd, Draže Pavlovića br.
1, RS, престао је да важи дана 12.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 58424 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Nikole
Pašića 213, RS, престао је да важи дана 12.06.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58784 чији је носилац AGENCIJA
3Dnet ISP Pančevo, Pančevo, Vojvode Radomira
Putnika 7, RS, престао је да важи дана 17.05.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58462 чији је носилац
AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, Nikole
Pašića 213, RS, престао је да важи дана 12.06.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58582 чији је носилац Plaza
Centers Management d.o.o. Beograd, , Лазаревачка 1,
Београд, RS, престао је да важи дана 13.06.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58463 чији је носилац AKCIONARSKO
DRUŠTVO TIGAR PIROT, Nikole Pašića 213, RS,
престао је да важи дана 12.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 58204 чији је носилац Plaza
Centers Management d.o.o. Beograd , Лазаревачка 1,
Београд, RS, престао је да важи дана 13.06.2018.
године.

Жиг рег. бр. 56122 чији је носилац Blagojče
Petrušev, Petar Deljan 5-34, Skoplje, MK, престао је да
важи дана 12.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58099 чији је носилац
Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda "SOKO NADA ŠTARK", 11000 Beograd,
Kumodraška ulica 249, RS, престао је да важи дана
12.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 59256 чији је носилац INSTITUT
GOŠA d.o.o. za obavljanje naučnoistraživačkih i
razvojnih poslova, 11000 Beograd, Milana Rakića 35,
RS, престао је да важи дана 13.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 58325 чији је носилац
LABORATORIOS CASEN-FLEET, S.L., Autovia de
Logrono, Km. 13.300, 50180 Utebo (Zaragoza), ES,
престао је да важи дана 13.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 58098 чији је носилац
Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda SOKO NADA ŠTARK, 11000 Beograd,
Kumodraška ulica 249, RS, престао је да важи дана
12.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 58327 чији је носилац RUBERTA
TRADING LIMITED, Arch. Makarios III Avenue,
Fortuna Court B, 3105 Limasol, CY, престао је да важи
дана 14.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 58097 чији је носилац
Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda SOKO NADA ŠTARK, 11000 Beograd,
Kumodraška ulica 249, RS, престао је да важи дана
12.06.2018. године.

Жиг рег. бр. 58816 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 14.06.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58141 чији је носилац ConvaTec
Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New
Jersey 08558 , US, престао је да важи дана 12.06.2018.
године.

Жиг рег. бр. 58108 чији је носилац MARS,
INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, VA
22101-3883, US, престао је да важи дана 14.06.2018.
године.
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Жиг рег. бр. 63197 чији је носилац Lilly
drogerie d.o.o., Žorža Klemansoa 19, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 15.06.2018. године.
Жиг рег. бр. 67173 чији је носилац The Procter
& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана
23.05.2018. године.

ЗИС / RS / IPO
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
од 16.11.2018. до 15.12.2018. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 11776
промењена је у ILFORD IMAGING SWITZERLAND
GMBH u likvidaciji, c/o Yves Auberson & FIDEXIS SA
Co-administration special de la faillite Bd de Perolles 21,
CP 538, 1701 Fribourg, CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50492
промењена је у ЕKSTRA-PET DOO, Kраља Милана
бр.31, Београд-Врачар, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 50493
промењена је у ЕKSTRA-PET DOO, Kраља Милана
бр.31, Београд-Врачар, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 23341
промењена је у Tata Steel UK Limited, 30 Millbank,
London SW1P 4WY, UK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50494
промењена је у ЕKSTRA-PET DOO, Kраља Милана
бр.31, Београд-Врачар, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 23531
промењена је у CARGOTEC PATENTER AB, c/o
Cargotec Sweden AB, Box 1133, 16422 Kista, SE;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50495
промењена је у ЕKSTRA-PET DOO, Kраља Милана
бр.31, Београд-Врачар, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 32338
промењена је у Solvay Fluor GmbH, HANSBOCKLER-ALLEE 20 D-30173 HANNOVER, DE;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50496
промењена је у ЕKSTRA-PET DOO, Kраља Милана
бр.31, Београд-Врачар, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 32463
промењена је у Lufthansa AirPlus Servicekarten
GmbH, Dornhofstrase 10, 63263 Neu-Isenburg, DE;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50497
промењена је у ЕKSTRA-PET DOO, Kраља Милана
бр.31, Београд-Врачар, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 36275
промењена
је
у
BAR'S
PRODUCTS
INTERNATIONAL LTD., 1225 W 190th St # 250,
Gardena, CA 90248, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50498
промењена је у ЕKSTRA-PET DOO, Kраља Милана
бр.31, Београд-Врачар, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 36481
промењена
је
у
BAR'S
PRODUCTS
INTERNATIONAL LTD., 1225 W 190th St # 250,
Gardena, CA 90248, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43941
промењена је у Norske Skogindustrier ASA, Karenslyst
allé 49, 0279 Oslo, NO;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47802
промењена је у Norske Skogindustrier ASA, Karenslyst
allé 49, 0279 Oslo, NO;
Име или адреса носиоца жига рег. број 50490
промењена је у ЕKSTRA-PET DOO, Kраља Милана
бр.31, Београд-Врачар, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 50491
промењена је у ЕKSTRA-PET DOO, Kраља Милана
бр.31, Београд-Врачар, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 51083
промењена је у ЕKSTRA-PET DOO, Kраља Милана
бр.31, Београд-Врачар, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56413
промењена је у АQUA REAL ESTETES DOO, , Трг
Републике бр. 3. , Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58757
промењена је у ДОО ЈУ-КРИЈКОС ЗА УНУТРАШЊУ И
СПОЉНУ ТРГОВИНУ, УСЛУГЕ И УГОСТИТЕЉСТВО,
ул. Топлице Милана бр.18/2, Нови Сад, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61690
промењена
је
у
ДОО
ЈУ-КРИЈКОС
ЗА
УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, УСЛУГЕ
И УГОСТИТЕЉСТВО, ул. Топлице Милана бр.18/2,
Нови Сад, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62467
промењена је у INDUSTRIJA VODE AQUA COM
DOO, Вилине воде 1, 11000 Београд, RS;
ЗИС / RS / IPO
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Име или адреса носиоца жига рег. број 62824
промењена је у INDUSTRIJA VODE AQUA COM
DOO, Вилине воде 1, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 55725 извршен је пренос на DELTA
HOLDING DOO, Владимира Поповића 6, Нови
Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63512
промењена је у INDUSTRIJA VODE AQUA COM
DOO, Вилине воде 1, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 56413 извршен је пренос на АQUA
REAL ESTETES DOO, , Трг Републике бр. 3. ,
Београд, RS;

Промена пренос права

За жиг бр. 58371 извршен је пренос на RB
Health (US) LLC , 399 Interpace Parkway Parsippany, ,
New Jersey 07054, US;

За жиг бр. 23390 извршен је пренос на
LYONDELLBASELL INDUSTRIES HOLDINGS B.V.
, Delftseplein 27E, , 3013AA Rotterdam, ZB;
За жиг бр. 34993 извршен је пренос на АSAHI
KASEI KABUSHIKI KAISHA, 1-1-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku , Tokyo 100-0006, JP;
За жиг бр. 38243 извршен је пренос на
PENSULO DOO BEOGRAD-STARI GRAD, ,
Oбилићев венац 29, , Стари град, Београд, RS;
За жиг бр. 41466 извршен је пренос на DELTA
HOLDING DOO, Владимира Поповића 6, Нови
Београд, RS;
За жиг бр. 41467 извршен је пренос на DELTA
HOLDING DOO, Владимира Поповића 6, Нови
Београд, RS;
За жиг бр. 43941 извршен је пренос на Norske
Skog АS, Karenslyst allé 49, 0279 Oslo, NO;
За жиг бр. 47449 извршен је пренос на PROEX
Sh.p.k., , Fehmi Lladrovci nr. 32, , Prishtine, RS;
За жиг бр. 47802 извршен је пренос на Norske
Skog АS, Karenslyst allé 49, 0279 Oslo, NO;
За жиг бр. 49438 извршен је пренос на DELTA
HOLDING D.O.O. BEOGRAD, Владимира Поповића
6, Нови Београд, RS;
За жиг бр. 50881 извршен је пренос на GPCP
IP Holdings LLC , 133 Peachtree Street NE, , Atlanta,
Georgia 30303, US;
За жиг бр. 55424 извршен је пренос на DELTA
HOLDING DOO, Владимира Поповића 6, Нови
Београд, RS;
За жиг бр. 55724 извршен је пренос на DELTA
HOLDING DOO, Владимира Поповића 6, Нови
Београд, RS;

ЗИС / RS / IPO

За жиг бр. 58757 извршен је пренос на „DAN
PLUS INTERNATIONAL“ за производњу, трговину и
услуге, Кисачка бр.82, Нови Сад, RS;
За жиг бр. 58941 извршен је пренос на CHEE
WAH CORPORATION BERHAD BHD 6428, , Lorong
Mak Mandin Tiga, Mak Мandin Industrial Estate, ,
13400 Butterworth, Penang, MY;
За жиг бр. 61690 извршен је пренос на „DAN
PLUS INTERNATIONAL“ за производњу, трговину и
услуге, Кисачка бр.82, Нови Сад, RS;
За жиг бр. 62467 извршен је пренос на АQUA
REAL ESTETES DOO, , Трг Републике бр. 3. ,
Београд, RS;
За жиг бр. 62749 извршен је пренос на GPCP
IP Holdings LLC , 133 Peachtree Street NE, , Atlanta,
Georgia 30303, US;
За жиг бр. 62756 извршен је пренос на GPCP
IP Holdings LLC , 133 Peachtree Street NE, , Atlanta,
Georgia 30303, US;
За жиг бр. 62824 извршен је пренос на АQUA
REAL ESTETES DOO, , Трг Републике бр. 3. ,
Београд, RS;
За жиг бр. 63512 извршен је пренос на АQUA
REAL ESTETES DOO, , Трг Републике бр. 3. ,
Београд, RS;
За жиг бр. 65281 извршен је пренос на
АRYZTA Hungary Group Holdings Kft. , Városföld
dülö 92, Madjarska, 6000 Kecskemét, HU;
За жиг бр. 65584 извршен је пренос на Creperie
Haris Waffle Ice Cream doo , ул. Ладне Воде бр.2. ,
Београд, RS;
За жиг бр. 65628 извршен је пренос на GPCP
IP Holdings LLC , 133 Peachtree Street NE, , Atlanta,
Georgia 30303, US;
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За жиг бр. 65690 извршен је пренос на
BRAND ACADEMY DOO , Сегедински пут 110, ,
24000 Суботица, RS;

За жиг бр. 67782 извршен је пренос на Теsla
Capital a.d. Beograd, , Цвијићева 129, , 11000
Београд, RS;

За жиг бр. 65691 извршен је пренос на
BRAND ACADEMY DOO , Сегедински пут 110, ,
24000 Суботица, RS;

За жиг бр. 70584 извршен је пренос на Mиша
Лукић, Вукице Митровић 57, Београд, RS and Дејан
Бојовић, Стојана Аралице 97, Београд, RS;

За жиг бр. 66064 извршен је пренос на Mиша
Лукић, Вукице Митровић 57, Београд, RS and Дејан
Бојовић, Стојана Аралице 97, Београд, RS;

За жиг бр. 72084 извршен је пренос на PHI
ACADEMY DOO BEOGRAD, Булевар Ослобођења
137, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 66196 извршен је пренос на Mиша
Лукић, Вукице Митровић 57, Београд, RS and Дејан
Бојовић, Стојана Аралице 97, Београд, RS;

За жиг бр. 74059 извршен је пренос на RB
Health (US) LLC , 399 Interpace Parkway Parsippany, ,
New Jersey 07054, US;

За жиг бр. 66564 извршен је пренос на RB
Health (US) LLC , 399 Interpace Parkway Parsippany, ,
New Jersey 07054, US;

За жиг бр. 75057 извршен је пренос на
Brooksburnett Investments LTD. , Sofias Tsirou, 9
Toulla Court 3, 2nd Fl, Flat Office 22,, CY-3021
Limassol,, CY;

За жиг бр. 66870 извршен је пренос на Теsla
Capital a.d. Beograd, , Цвијићева 129, , 11000
Београд, RS;
За жиг бр. 67781 извршен је пренос на Теsla
Capital a.d. Beograd, , Цвијићева 129, , 11000
Београд, RS;
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Упис лиценци
За жиг бр. 50497 уписана је лиценца на ŽITKO
MLIN DOO LOVĆENAC, Маршала Тита 2/Е,
Ловћенац, RS;

ЗИС / RS / IPO
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА
ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /
Gazzete OMPI des marques internationales
WIPO Gazette of International Marks
Број 43/2018 – 47/2018 (08.11.2018. – 06.12.2018.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1432465
(151) 29.08.2018
(540)

ICE BEACH
PENGUIN
(732) MAGIC
PRODUCTION GROUP
(M.P.G.) SA
(511) 28 30

(540)

(732) Biella-Neher
Holding AG
(511) 09 16 35 38 39
42
(111) 1432516
(151) 05.09.2018
(540)

(111) 1432625
(151) 21.12.2017
(540)

A1 NOW
(732) A1 Telekom
Austria
Aktiengesellschaft
(511) 09 16 28 35 36
37 38 41 42 45

(540)

(732) TOMIL s.r.o.
(511) 03 05 35 38
(111) 1432716
(151) 26.06.2018
(540)

(111) 1432686
(151) 31.05.2018
(540)

(111) 1432480
(151) 05.06.2018
(540)

(732) Roland SE
(511) 18 25
(111) 1432533
(151) 26.09.2018
(540)

GARDAMATT
(732) SMART CHIMP
(511) 05 30 32
(111) 1432491
(151) 26.07.2018
(540)

(732) BEIJING
JINGDONG 360 DU ECOMMERCE LTD.
(511) 39
(111) 1432500
(151) 03.08.2018
ЗИС / RS / IPO

(732) CARTIERE DEL
GARDA S.P.A.
(511) 16
(111) 1432597
(151) 28.06.2018
(540)

PERFORMANCE
ON TRACK
(732) voestalpine VAE
GmbH
(511) 06 07 09 17 19
35 38 39 41 42

(732) Sennics Co., Ltd.
(511) 01
(732) RISO SCOTTI
S.P.A.
(511) 29 32
(111) 1432696
(151) 16.05.2018
(540)

AUTHENTIC
TOYA AROMA
(732) TOMIL s.r.o.
(511) 03 05 35 38

(111) 1432721
(151) 25.09.2018
(540)

TATICO
(732) Kolpingwerk
Diözesanverand
Paderborn e.V.
(511) 14 18 30
(111) 1432730
(151) 18.04.2018
(540)

(111) 1432714
(151) 16.05.2018
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(732) Trgovsko drustvo
za proizvodstvo, promet I
uslugi EURO-LINS
DOOEL uvoz-izvoz
(511) 24 25 35
(111) 1432735
(151) 28.09.2018
(540)

(732) Bayer
Aktiengesellschaft
(511) 05

(111) 1432736
(151) 28.09.2018
(540)

MIXTECH
(732) RDC GROUP
LIMITED
(511) 35
(111) 1432785
(151) 11.10.2018
(540)

RIMVEKTA
(732) Bayer
Aktiengesellschaft
(511) 05
(111) 1432790
(151) 02.08.2018
(540)

(732) QIERTE
CORPORATION
LIMITED
(511) 25

(732) QIERTE
CORPORATION
LIMITED
(511) 25
(732) QIERTE
CORPORATION
LIMITED
(511) 25
(111) 1432838
(151) 01.10.2018
(540)

NOBLE BROWNS
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1432842
(151) 29.06.2018
(540)

(732) MHG IP
HOLDING
(SINGAPORE) PTE.
LTD.
(511) 03 36 43 44
(111) 1432845
(151) 02.08.2018
(540)

(111) 1432863
(151) 26.09.2018
(540)

MAYBELLINE
CITY BRONZER
(732) L'OREAL
(511) 03

(732) QIERTE
CORPORATION
LIMITED
(511) 25
(111) 1432849
(151) 02.08.2018

(732) Dr. Theiss
Naturwaren GmbH
(511) 03 05
(111) 1432895
(151) 31.07.2018
(540)

(111) 1432867
(151) 02.08.2018
(540)

(732) XinBaiLun (China)
Sporting Goods Co., Ltd
(511) 18 25 28
(111) 1432868
(151) 22.05.2018
(540)

(732) Dr. Theiss
Naturwaren GmbH
(511) 03 05
(111) 1432897
(151) 02.08.2018
(540)

(732) CHANEL
(511) 09 14 18 25
(111) 1432872
(151) 02.08.2018
(540)

(111) 1432793
(151) 30.08.2018
(540)
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(111) 1432891
(151) 31.07.2018
(540)

(111) 1432810
(151) 02.08.2018
(540)

HITBUY
(732) RDC GROUP
LIMITED
(511) 09 35

(540)

(732) SHENGLI
OILFIELD LONGXI
PETROLEUM
ENGINEERING
SERVICE CO., LTD.
(511) 06

(732) SHENGLI
OILFIELD LONGXI
PETROLEUM
ENGINEERING
SERVICE CO., LTD.
(511) 37
(111) 1432902
(151) 10.08.2018
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(732) Dongying City
Hekou District Chonghui
Animal Husbandry Co.,
Ltd.
(511) 31
(111) 1432927
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Dongying City
Hekou District Chonghui
Animal Husbandry Co.,
Ltd.
(511) 31
(111) 1432931
(151) 10.08.2018
(540)

(540)

L'OR LUCENTE
(732) Koninklijke Douwe
Egberts B.V.
(511) 11

(111) 1432937
(151) 10.08.2018
(540)

(111) 1433013
(151) 07.08.2018
(540)

(111) 1432991
(151) 03.05.2018
(540)

(732) OLITALIA S.r.l.
(511) 29 30 32
(111) 1432992
(151) 19.04.2018
(540)

AZURO
(732) Hekou District
Xianhewanan Hotel Tea
Room
(511) 30

Ж

(732) Mountfield a.s.
(511) 01 06 11
(111) 1432997
(151) 29.08.2018
(540)

(732) AGROTAR ZİRAİ
İLAÇLAR
ENDÜSTRİYEL
ÜRÜNLER TARIM
GIDA VETERİNER
İLAÇLARI AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 01
(111) 1433032
(151) 08.06.2018
(540)

NOURYON
(732) Bergerode B.V.
(511) 01 03 04 05 17
19 30 40 42
(111) 1433033
(151) 28.08.2018
(540)

MIREVLOS
(732) Hekou District
Xianhewanan Hotel Tea
Room
(511) 43
(111) 1432938
(151) 26.09.2018
(540)

(732) Colibri System
S.p.A.
(511) 07
(111) 1433009
(151) 21.06.2018
(540)

(111) 1432968
(151) 16.08.2018

ЗИС / RS / IPO

(732) SHANDONG
GUANSEN POLYMER
MATERIALS
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 01
(111) 1433081
(151) 30.05.2018
(540)

(732) AS A. Le Coq
(511) 32 33 35 39
(111) 1433095
(151) 28.08.2018
(540)

Mammut
(732) Fitnesshotline
GmbH
(511) 05 32 35
(111) 1433112
(151) 15.05.2018
(540)

(111) 1433052
(151) 28.08.2018
(540)

VALMYRVUS
(732) ImmunoGen, Inc.
(511) 05

LONGINES
CONQUEST V.H.P.
(732) Compagnie des
Montres Longines,
Francillon SA (Longines
Watch Co., Francillon
Ltd)
(511) 14

(732) ImmunoGen, Inc.
(511) 05

(111) 1433074
(151) 28.08.2018
(540)

(111) 1433062
(151) 06.09.2018
(540)

(732) HELIOS Tovarna
barv, lakov in umetnih
smol Količevo, d.o.o.
(511) 01 02 17

(732) Jan Becher Karlovarska Becherovka,
akciova spolecnost
(511) 33

(732) Pryakhin Andrey
Sergeevich
(511) 09 16 41 42
(111) 1433133
(151) 21.03.2018
(540)

(732) Giardina Finishing
S.r.l.
(511) 07 11
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(111) 1433153
(151) 30.11.2017
(540)

(732) IGEPA group
GmbH & Co. KG
(511) 02 07 09 16 17
24 35

(732) CHINT
ELECTRIC CO., LTD
(511) 09

(732) JT International
S.A.
(511) 09 34

(111) 1433317
(151) 24.08.2018
(540)

(111) 1433376
(151) 26.03.2018
(540)

NANO SENSE
(732) Nano Global Corp.
(511) 09 10 42

(111) 1433212
(151) 27.02.2018
(540)

(111) 1433387
(151) 23.05.2018
(540)

(732) METAL WORK
S.p.A.
(511) 09
(111) 1433287
(151) 10.04.2018
(540)

EEEasy-Seal
(732) CCI Valve
Technology GmbH
(511) 06 17 22
(111) 1433310
(151) 23.05.2018
(540)

(732) Duracell Batteries
BVBA
(511) 07 09 35

(111) 1433331
(151) 29.05.2017
(540)

(732) GIZ Kranjska
klobasa
(511) 16 29 35 38 41
42 43 44

(111) 1433314
(151) 02.08.2018
(540)

(111) 1433371
(151) 06.07.2018
(540)

LOGIC ADA
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(732) Omron Healthcare
Europe B.V.
(511) 09 10
(111) 1433469
(151) 12.04.2018
(540)

(732) PD
NEUROTECHNOLOGY
LTD
(511) 09 10 41 44
(111) 1433388
(151) 23.05.2018
(540)

(111) 1433477
(151) 08.05.2018
(540)

Daniel Sloss
(732) PD
NEUROTECHNOLOGY
LTD
(511) 09 10 41 44
(111) 1433404
(151) 18.06.2018
(540)

(732) PhDr. Marek
Kuchta, MBA
(511) 35 36 38 39 41
42 45

(732) Vrenelium AG
(511) 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45

NightView

(732) IKILER
OTOMOTIV FILTRE
ITHALAT IHRACAT
SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI
(511) 07 11 35

(111) 1433329
(151) 02.07.2018
(540)

(732) CHINA VANKE
CO., LTD.
(511) 36 37

(111) 1433424
(151) 20.09.2018
(540)

(732) Daniel Sloss
(511) 03 06 09 14 16
18 21 24 25 26 28 34
35 41 42
(111) 1433482
(151) 17.08.2018
(540)

(732) Fun Generation Ltd
(511) 14 35 36 38 41
(111) 1433520
(151) 02.05.2018
(540)

(111) 1433415
(151) 27.04.2018
(540)

(732) PORCELANOSA,
S.A.
(511) 09

(732) EM Research
Organization, Inc.
(511) 01 31

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1433544
(151) 05.03.2018
(540)

(540)

(732) SHANDONG
HANXIANG TONGDA
IMPORT AND EXPORT
CO., LTD.
(511) 42

(732) BYD COMPANY
LIMITED
(511) 12
(732) SNCF Mobilités
(511) 06 07 09 12 16
18 25 28 35 36 38 39
41 42 43
(111) 1433549
(151) 30.08.2018
(540)

swissmountainclinic
Dr. Wiechel
(732) Ulf-Torsten
Wiechel
(511) 05 09 16 41 42
43 44
(111) 1433551
(151) 30.11.2017
(540)

(732) IGEPA group
GmbH & Co. KG
(511) 02 07 09 16 17
24 35
(111) 1433565
(151) 30.11.2017
(540)

(111) 1433582
(151) 10.08.2018
(540)

(732) MIHOYO CO.,
LTD.
(511) 09 41 42
(111) 1433587
(151) 12.05.2017
(540)

(111) 1433580
(151) 09.08.2018

ЗИС / RS / IPO

(111) 1433650
(151) 22.08.2018
(540)

NEWLETICS
(732) Kaufland
Dienstleistung GmbH &
Co. KG
(511) 04 05 06 09 10
11 12 18 20 21 22 24
25 27 28

(732) Hekou District
Xianhewanan Hotel Tea
Room
(511) 43
(111) 1433603
(151) 10.08.2018
(540)

(111) 1433623
(151) 14.09.2018
(540)

LoRa Tag
(732) Semtech
Corporation
(511) 09 38
(111) 1433726
(151) 18.07.2018
(540)

(732) Bergerode B.V.
(511) 01 03 04 05 17
19 30 40 42

(732) Carsten Hagg
(511) 05 10 21
(111) 1433591
(151) 10.08.2018
(540)

(111) 1433719
(151) 22.06.2018
(540)

(111) 1433674
(151) 16.07.2018
(540)

GAUMEX

(732) Hekou District
Xianhe Town Shen Shi
Fish Restaurant
(511) 43
(732) IGEPA group
GmbH & Co. KG
(511) 02 07 09 16 17
24 35

Ж

(732) ISIC Association
(511) 09 16 35 41 42
(111) 1433706
(151) 24.09.2018
(540)

SIBERIAN
WELLNESS
(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennost'yu
"Mezhdunarodnaya
kompaniya "Sibirskoe
zdorov'ye"
(511) 03 05 09 11 14
16 20 21 24 28 29 30
31 32 35 41 44 45

(111) 1433733
(151) 26.09.2018
(540)

HIVE
(732) HUMMEL
HOLDING A/S
(511) 18 25 35
(111) 1433787
(151) 12.07.2018
(540)

(732) Xiaomi Inc.
(511) 09 35 38 42
(111) 1433792
(151) 14.09.2018
(540)

(111) 1433718
(151) 18.07.2018
(540)

(732) JINHUA
JINGHENG TOOLS
CO., LTD.
(511) 07 08
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Ж
(732) DONGYING
FANGYUAN
NONFERROUS
METALS CO.,LTD.
(511) 40
(111) 1433809
(151) 21.09.2018
(540)

COLMO
(732) MIDEA GROUP
CO., LTD.
(511) 07 11 37
(111) 1433811
(151) 14.09.2018
(540)

(111) 1433840
(151) 06.09.2018
(540)

(732) BTICINO S.P.A.
(511) 09
(111) 1433848
(151) 27.04.2018
(540)

(732) LABORATORIOS
PHERGAL, S.A.
(511) 03
(111) 1433854
(151) 15.05.2018
(540)

(732) SHANDONG
YUNDA
INFORMATION
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 42
(111) 1433822
(151) 19.09.2018
(540)

(732) SHANDONG
YUNDA
INFORMATION
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 42
(111) 1433835
(151) 03.09.2018
(540)

(732) SANOFI
BIOTECHNOLOGY
(511) 44

202

(111) 1433886
(151) 29.05.2018
(540)

(732) SEL SANAYİ
ÜRÜNLERİ TİCARET
VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 29
(111) 1433868
(151) 28.09.2018
(540)

HYALUROCURE
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1433876
(151) 28.08.2018
(540)

(732) SHANDONG
GUANSEN POLYMER
MATERIALS
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 01

(111) 1433937
(151) 13.09.2018
(540)

(732) Epic Games, Inc.
(511) 09 14 18 25 26 28
(732) August Rüggeberg
GmbH & Co. KG
(511) 07 08
(111) 1433889
(151) 31.08.2018
(540)

(732) CCC.eu Sp. z o.o.
(511) 25 35

(111) 1433939
(151) 13.09.2018
(540)

FORTNITE
(732) Epic Games, Inc.
(511) 09 14 18 25 26 28
(111) 1433955
(151) 11.09.2018
(540)

(111) 1433896
(151) 31.05.2018
(540)

(732) NINGBO
DEGSON
ELECTRONICS CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1433923
(151) 09.08.2018
(540)
(732) FUJIAN
NANPING NANFU
BATTERY CO., LTD.
(511) 09 11
(111) 1433932
(151) 04.09.2018
(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1433960
(151) 11.09.2018
(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1433964
(151) 13.09.2018
(540)

(732) Hekou District
Mingze Livestock
Farmer Specialized
Cooperatives
(511) 44

ЗИС / RS / IPO
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(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03

(111) 1433989
(151) 11.09.2018
(540)

(111) 1433966
(151) 04.09.2018
(540)

Ж
(732) ALV GmbH & Co.
KG
(511) 09 38 41 42 45
(111) 1434033
(151) 27.08.2018
(540)

WOLT
(732) Hekou District
Mingze Livestock
Farmer Specialized
Cooperatives
(511) 31
(111) 1433976
(151) 12.06.2018
(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1434011
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Hekou District
Liuhe Xinbo Engineering
Design Center
(511) 42

(732) Petr Cichoň
(511) 30 43
(111) 1433978
(151) 22.08.2018
(540)

(732) AS 24
(511) 09 36 38 39 42

(111) 1434016
(151) 05.09.2018
(540)

(732) APPLE INC.
(511) 09
(111) 1434020
(151) 17.04.2018
(540)

(111) 1433979
(151) 31.07.2018
(540)

Exyte
(732) TCNLG Group AG
i.G.
(511) 09 11 37 42
(111) 1433985
(151) 05.02.2018
(540)

(732) 3D Wind AG
(511) 04 07 37 40

ЗИС / RS / IPO

(732) LES
LABORATOIRES
SERVIER
(511) 05 09 10 35 36
41 42 44
(111) 1434023
(151) 29.03.2018
(540)

(732) Wolt Enterprises
Oy
(511) 09 36 39 43
(111) 1434086
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Hekou District
Liuhe Xinbo Engineering
Design Center
(511) 42
(111) 1434088
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Hekou District
Xianhe Town Shen Shi
Fish Restaurant
(511) 35
(111) 1434141
(151) 20.08.2018
(540)

(732) Hekou District
Xinguo Aquaculture
Farmer Specialized
Cooperatives
(511) 31
(111) 1434167
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Hekou District
Liuhe Xinbo Engineering
Design Center
(511) 42
(111) 1434172
(151) 02.08.2018
(540)

(732) Dongying City
Hekou District Chonghui
Animal Husbandry Co.,
Ltd.
(511) 31

(732) Guangzhou Mini
King Food Co., Ltd.
(511) 29 35

(111) 1434090
(151) 10.08.2018
(540)

(111) 1434174
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Hekou District
Liuhe Xinbo Engineering
Design Center
(511) 42
(111) 1434112
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Hekou District
Xianhe Town Shen Shi
Fish Restaurant
(511) 43
(111) 1434180
(151) 17.04.2018
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Ж
(540)

(111) 1434242
(151) 08.07.2018
(540)

(111) 1434318
(151) 17.09.2018
(540)

(111) 1434349
(151) 10.08.2018
(540)

TV Paint Stick
(732) Nissan Chemical
Industries, Ltd.
(511) 01 05 35 42
(111) 1434189
(151) 20.08.2018
(540)

(732) Kryolan GmbH
Chemische Fabrik
(511) 03
(111) 1434248
(151) 17.07.2018
(540)

(732) Dongying Jianghui
Commerce Co., Ltd.
(511) 38

(732) Gant AB
(511) 14
(111) 1434323
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Hekou District
Xinguo Aquaculture
Farmer Specialized
Cooperatives
(511) 44
(111) 1434190
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Dongying City
Hekou District Chonghui
Animal Husbandry Co.,
Ltd.
(511) 29
(111) 1434218
(151) 12.07.2018
(540)

JAGUAR
(732) Jaguar Land Rover
Limited
(511) 12
(111) 1434232
(151) 10.08.2018
(540)
(732) SHENZHEN
ZHIZHI BRAND
INCUBATION CO.,
LTD.
(511) 35

204

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 01 16 17
(111) 1434254
(151) 13.09.2018
(540)

(732) Dongying Jianghui
Commerce Co., Ltd.
(511) 35
(111) 1434332
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Dongying Jianghui
Commerce Co., Ltd.
(511) 16
(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03
(111) 1434282
(151) 03.09.2018
(540)

STILAXX
(732) Mag.pharm.
Reinhard Kosch
(511) 05
(111) 1434296
(151) 28.09.2018
(540)

EMOTRALEX
(732) BIOFARMA
(511) 05

(111) 1434337
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Dongying Jianghui
Commerce Co., Ltd.
(511) 06
(111) 1434348
(151) 26.09.2018
(540)

(732) SHANDONG
HONGSHENG
RUBBER
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 12

(111) 1434363
(151) 20.08.2018
(540)

(732) Hekou District
Xinguo Aquaculture
Farmer Specialized
Cooperatives
(511) 29
(111) 1434374
(151) 10.08.2018
(540)

(732) SHENGLI
OILFIELD LONGXI
PETROLEUM
ENGINEERING
SERVICE CO., LTD.
(511) 39
(111) 1434387
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Hongxu Household
Appliances (Yiwu) Co., Ltd.
(511) 08 09 11
(111) 1434392
(151) 10.08.2018
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(732) SHENGLI
OILFIELD LONGXI
PETROLEUM
ENGINEERING
SERVICE CO., LTD.
(511) 40
(111) 1434425
(151) 16.03.2018
(540)

(111) 1434452
(151) 03.04.2018
(540)

(732) Ulvi Keskin
(511) 12
(111) 1434466
(151) 02.07.2018
(540)

Ж
(732) "International
Masis Tabak" LLC
(511) 34

(540)

(111) 1434516
(151) 02.08.2018
(540)
(732) BERNINA d.o.o.,
(511) 29 30 31
(732) Beijing V-great
International Trade Co.,
Ltd.
(511) 09

(111) 1437313
(151) 30.08.2018
(540)

(111) 1437248
(151) 19.09.2018
(540)
(732) Grupo Massimo
Dutti, S.A.
(511) 03 09 14 16 18
24 25 35
(111) 1434431
(151) 10.08.2018
(540)

(732) De Rucci Bedding
Co., Ltd.
(511) 43
(111) 1434443
(151) 29.03.2018
(540)

(732) ALV GmbH & Co.
KG
(511) 09 38 41 42 45
(111) 1434446
(151) 20.09.2018
(540)

(732) SHENZHEN
INTERGROWTH
SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 36
(111) 1434483
(151) 30.05.2018
(540)

STEMI
(732) STEMI d.o.o.
(511) 16 28 41 42
(111) 1434501
(151) 12.07.2018
(540)

(732) GEODIS
(511) 09 35 38 39 42
(111) 1434506
(151) 07.02.2018
(540)

(732) Helinnova SA
(511) 25
(111) 1437263
(151) 26.07.2018
(540)
(732) BERNINA d.o.o.,
(511) 29 30 31
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1437291
(151) 22.09.2018
(540)

Utmospheric
(732) Sympatex
Technologies GmbH
(511) 17 24 25

ЗИС / RS / IPO

AVON MIGS
(732) Avon Products,
Inc.
(511) 03
(111) 1437338
(151) 21.06.2018
(540)

(111) 1437301
(151) 08.05.2017
(540)

(732) A. D.
PADMASINGH ISAAC
TRADING AS AACHI
SPICES AND FOODS
(511) 29 30 43
(732) Apple Inc.
(511) 09

(111) 1437324
(151) 23.10.2018
(540)

(111) 1437306
(151) 30.08.2018

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28
(111) 1437350
(151) 07.09.2018
(540)

MERKUR
AMBULANT EASY
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Ж
(732) Merkur
Versicherung AG
(511) 36 44

(111) 1437433
(151) 30.08.2018
(540)

(111) 1437387
(151) 19.09.2018
(540)

(732) Stöckli Swiss
Sports AG
(511) 09 12 18 25 28
(111) 1437392
(151) 02.07.2018
(540)

(111) 1437587
(151) 25.10.2018
(540)

BROW IDOL
(732) Bora Creations
S.L.
(511) 03
(111) 1437642
(151) 11.09.2018
(540)

(111) 1437395
(151) 24.08.2018
(540)

(111) 1437504
(151) 01.10.2018
(540)

(111) 1437705
(151) 05.11.2018
(540)

STUDIOLINE
(732) Steps Holding B.V.
(511) 25

(732) OSRAM GmbH
(511) 11

(111) 1437663
(151) 15.10.2018
(540)

(111) 1437730
(151) 27.10.2018
(540)

HeartWare
(732) Limited Liability
Company «ORIMI»
(511) 30
(111) 1437527
(151) 15.05.2018
(540)

(732) CVB Inc.
(511) 20

(111) 1437666
(151) 03.09.2018
(540)

(111) 1437735
(151) 06.09.2018
(540)

LAST DAY ON
EARTH

(732) Eschenbach Optik
GmbH
(511) 09

(732) Pryakhin Andrey
Sergeevich
(511) 09 16 41 42

206

5J
(732) SANCHEZ
ROMERO CARVAJAL
JABUGO S.A.
(511) 29

Linenspa

(732) Heartware, Inc.
(511) 09 10

(111) 1437740
(151) 22.06.2018
(540)

(111) 1437556
(151) 16.08.2018
(540)
(732) KMG International
N.V.
(511) 01 04 31 33 34
35 43

(111) 1437702
(151) 26.09.2018
(540)

(732) eobuwie.pl Spólka
Akcyjna
(511) 35 38

(111) 1437483
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Uni-Trend
Technology (China)
Limited
(511) 08 09

(111) 1437399
(151) 20.09.2018
(540)

(732) Sennics Co., Ltd.
(511) 01

(732) VEGA-MIX d.o.o.,
(511) 30

(732) Chengdu
Kanghong
Pharmaceuticals Group
Co., Ltd.
(511) 05

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 30 32

(111) 1437672
(151) 27.06.2018
(540)

SEROGUARD
(732) KOLIOS
ANONYMI ETAIRIAELLINIKI
VIOMICHANIA
GALAKTOS
(511) 29

(732) «Pharmasyntez»,
Joint Stock Company
(511) 05 35 42
(111) 1437753
(151) 06.11.2018

ЗИС / RS / IPO
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(540)

NIVEA CLAYWASH
(732) Beiersdorf AG
(511) 03

(111) 1437860
(151) 24.07.2018
(540)

(111) 1437794
(151) 10.10.2018
(540)

Amy dB
(732) U.L.H.P. Holding
B.V.
(511) 41
(111) 1437819
(151) 04.09.2018
(540)

(732) NONINO
DISTILLATORI S.R.L.
(511) 33

(732) FASHİONİSM
MODA TASARIM
TEKSTİL DIŞ
TİCARET SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 25
(111) 1437876
(151) 31.10.2018
(540)

Lite4ce
(732) Thales Deutschland
GmbH
(511) 09
(111) 1437884
(151) 21.06.2018
(540)

Beauty is ALIVE
(732) Shiseido Company,
Limited
(511) 03
(111) 1437856
(151) 04.09.2018
(540)

(732) GODOX PHOTO
EQUIPMENT CO., LTD.
(511) 11

ЗИС / RS / IPO

(111) 1437951
(151) 07.09.2018
(540)

(732) FNGZ BIO-TECH
CO., LTD
(511) 30 33
(111) 1437956
(151) 04.09.2018
(540)

(732) Dongying Dongda
Machinery
Manufacturing Co., Ltd.
(511) 11

(732) ZHEJIANG
SEMIR GARMENT
CO., LTD.
(511) 18 24 25
(111) 1437822
(151) 30.08.2018
(540)

(111) 1437942
(151) 01.08.2018
(540)

(111) 1437979
(151) 07.09.2018
(540)

QUINTESSENTIA

(111) 1437785
(151) 18.08.2018
(540)

(732) TBİYOTEKNOLOJİ
LABORATUVAR
ESTETİK MEDİKAL
KOZMETİK SAN TİC
LTD ŞTI
(511) 10

Ж

(111) 1437959
(151) 04.09.2018
(540)

(732) HELIOS Tovarna
barv, lakov in umetnih
smol Količevo, d.o.o.
(511) 01 02 17
(111) 1437901
(151) 11.06.2018
(540)

GRAVIHEL
(732) HELIOS Tovarna
barv, lakov in umetnih
smol Količevo, d.o.o.
(511) 01 02 17

(732) China Tobacco
Zhejiang Industrial Co.,
Ltd.
(511) 34
(111) 1437975
(151) 20.09.2018
(540)

(732) JINAN GOLD
PHOENIX BRAKE
SYSTEMS CO., LTD
(511) 12
(111) 1437987
(151) 04.09.2018
(540)

(732) Dongying Dongda
Machinery
Manufacturing Co., Ltd.
(511) 11
(111) 1437989
(151) 04.09.2018
(540)

(732) YAN CHENG SHI
FEI SHI SHI PIN YOU
XIAN GONG SI
(511) 30
(111) 1438003
(151) 21.02.2018
(540)

ORIFLAME
BORN TO FLY
(732) Oriflame
Cosmetics AG
(511) 03
(111) 1438038
(151) 19.10.2018
(540)

(732) Sylenco GmbH
(511) 01
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Ж
(732) DONGYING
FANGYUAN
NONFERROUS
METALS CO.,LTD.
(511) 06

(732) DONGYING
FANGYUAN
NONFERROUS
METALS CO.,LTD.
(511) 39

(111) 1438047
(151) 14.09.2018
(540)

(111) 1438141
(151) 12.07.2018
(540)

(732) Development
Never Stops, Alpha
Schweiz GmbH
(511) 18 25 28
(111) 1438074
(151) 19.09.2018
(540)

(111) 1438117
(151) 07.09.2018
(540)

(732) UTair Aviation
(511) 09 12 16 25 35
36 39
(111) 1438160
(151) 28.09.2018
(540)

(732) EXELTIS ILAÇ
SANAYII VE TICARET A.S.
(511) 05
(111) 1438169
(151) 15.06.2018
(540)

DIVA
(732) Shandong Xingang
Chemical Co., Ltd.
(511) 01

(732) PEJO, investicije in
trgovina, d.o.o.
(511) 01 03 05 21

(111) 1438119
(151) 13.07.2018
(540)

(111) 1438177
(151) 22.08.2018
(540)

PALMERS
(732) UTair Aviation
(511) 09 12 16 25 35
36 39
(111) 1438130
(151) 19.10.2018
(540)

(111) 1438208
(151) 15.09.2018
(540)

YOUseries
(732) ROBERT BOSCH
GMBH
(511) 07 08

MIKO-PENOTRAN
(732) bluebird bio (UK)
Ltd.
(511) 05 42

(732) HELIOS Tovarna
barv, lakov in umetnih
smol Količevo, d.o.o.
(511) 01 02 17

(732) Palmers Textil
Aktiengesellschaft
(511) 25
(111) 1438187
(151) 21.06.2018
(540)

YOUR FREEDOM
(732) FAST
RETAILING CO., LTD.
(511) 09 14 18 25 26
35 42 45
(111) 1438301
(151) 07.09.2018
(540)

(111) 1438209
(151) 30.08.2018
(540)

(732) Xiaomi Inc.
(511) 09 35 36
(111) 1438216
(151) 08.01.2018
(540)

(732) Beijing Camel
Footwear Co., Ltd
(511) 24
(111) 1438305
(151) 18.06.2018
(540)

(732) Brantner
Environment Group
GmbH
(511) 37 39 40
(111) 1438239
(151) 16.10.2018
(540)

REMOSKA
(732) REMOSKA s.r.o.
(511) 08 11 21 24 35
(111) 1438307
(151) 02.04.2018
(540)

(732) Limited Liability
Company «ORIMI»
(511) 30
(111) 1438271
(151) 12.07.2018
(540)

(732) FERRERO S.P.A.
(511) 30

208

(111) 1438294
(151) 26.07.2018
(540)

(732) INTER MEDYA
HIZMETLERI
TICARET LIMITED
ŞIRKETI (5372425)
(511) 38 40 43
(111) 1438320
(151) 14.08.2018

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(540)

(732) Limited Liability
Company «ORIMI»
(511) 30
(732) Zürich
Beteiligungs-AG
(Deutschland)
(511) 42
(111) 1438324
(151) 13.08.2018
(540)

(732) SVP AVIO d.o.o.
(511) 12 35 37

(111) 1438370
(151) 23.01.2018
(540)

(732) Lenzing
Aktiengesellschaft
(511) 16 20 22 23 24
25 27 35
(111) 1438384
(151) 21.06.2018
(540)

(111) 1438327
(151) 10.09.2018
(540)

BROMUC
(732) Aristo Pharma
GmbH
(511) 03 05
(111) 1438341
(151) 23.07.2018
(540)

(732) HELIOS Tovarna
barv, lakov in umetnih
smol Količevo, d.o.o.
(511) 01 02 17
(111) 1438408
(151) 26.02.2018
(540)

(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 03 05 09 21

(732) Société Emerging
Market knowledge
Holding Branch Tunisia
(511) 41 42

(111) 1438344
(151) 16.10.2018
(540)

(111) 1438440
(151) 17.10.2018
(540)

CIEN ETERNAL
ORQUID
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 03 05
(111) 1438364
(151) 08.10.2018

ЗИС / RS / IPO

Ж
(732) BEIJING
JINGDONG 360 DU ECOMMERCE LTD.
(511) 09 35 42
(111) 1434526
(151) 24.07.2018
(540)

(111) 1434551
(151) 30.07.2018
(540)

ONYX
(732) Samsung
Electronics Co., Ltd.
(511) 09 41
(111) 1434567
(151) 29.03.2018
(540)

(732) ARAGON
INSTITUTION MTÜ
(511) 09 35 36 38 42
45
(111) 1434536
(151) 04.09.2018
(540)

(732) Dongying Dongda
Machinery
Manufacturing Co., Ltd
(511) 07
(111) 1434538
(151) 10.08.2018
(540)

(732) Ping An Insurance
(Group) Company of
China, Ltd.
(511) 09 35 36 38 42
(111) 1434541
(151) 29.06.2018
(540)

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 01 02 03 04 05
06 07 09 11 12 16 19
20 21 22 24 25 27 28
29 30 32 35 36 37 41
43
(111) 1434572
(151) 07.09.2018
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 42
(111) 1434621
(151) 10.08.2018
(540)

LIQUID RETINA
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1434520
(151) 10.08.2018
(540)

(732) CosMed
Kozmetológiai és
Diagnosztikai Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
(511) 44

(732) Taizhou Ougang
Footwear Co., Ltd.
(511) 25
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Ж
(111) 1434643
(151) 13.08.2018
(540)

(732) SHAANXI
HANDE AXLE CO.,
LTD.
(511) 12
(111) 1434664
(151) 22.05.2018
(540)

(732) Chengdu
Kanghong
Pharmaceuticals Group
Co., Ltd.
(511) 05
(111) 1434676
(151) 19.06.2018
(540)

(732) PHT a.s.
(511) 06 07 08
(111) 1434678
(151) 06.07.2018
(540)

ZORTSTRÖM

(732) SAINT-GOBAIN
WEBER
(511) 17 19
(111) 1434736
(151) 08.06.2018
(540)

DORA
(732) SUNRAY
TRADING, S.L.U
(511) 34
(111) 1434781
(151) 24.07.2018
(540)

(732) ARAGON
INSTITUTION MTÜ
(511) 09 35 36 38 42
45
(111) 1434803
(151) 12.10.2018
(540)

CTF
(732) Winterhalter
Gastronom GmbH
(511) 07
(111) 1434806
(151) 18.04.2018
(540)

(732) Zortea
Gebäudetechnik GmbH
(511) 06 11 42
(111) 1434687
(151) 10.08.2018
(540)

(732) SHENZHEN
LONGBO WATCHES
INDUSTRY CO., LTD.
(511) 14

(732) Drustvo za
proizvodstvo trgovija na
golemo i malo i uslugi
ATOMEM DOO Skopje
(511) 09 12 35
(111) 1434808
(151) 24.08.2018
(540)

(732) QUALITY
TRADING
INTERNATIONAL
EXPORTERSIMPORTERSMANUFACTURERS
ΜΟΝ. ΙΚΕ
(511) 04 06 07 11

(732) CHINA VANKE
CO., LTD.
(511) 36 37

(111) 1434838
(151) 11.10.2018
(540)

(732) TCL
CORPORATION
(511) 09

CYGEMPIC
(732) Bayer
Aktiengesellschaft
(511) 05
(111) 1434850
(151) 06.02.2018
(540)

7 Temptations
(732) adp Gauselmann
GmbH
(511) 09 28
(111) 1434868
(151) 06.07.2018
(540)

DETIA
(732) Dr. Werner
Freyberg Chemische
Fabrik Delitia Nachf.
Verwaltungsgesellschaft
mbH
(511) 01 05

(111) 1434897
(151) 02.07.2018
(540)

(111) 1434920
(151) 09.07.2018
(540)

(732) START TODAY
CO., LTD.
(511) 09
(111) 1434938
(151) 04.09.2018
(540)

(732) Dongying city
Wantai Petroleum
Equipment Co. Ltd.
(511) 07
(111) 1434951
(151) 07.09.2018
(540)

(111) 1434877
(151) 12.10.2018
(540)

CTR
(732) Winterhalter
Gastronom GmbH
(511) 07
(111) 1434884
(151) 02.07.2018
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1434982
(151) 25.07.2018
(540)

(111) 1434720
(151) 21.08.2018
(540)

WEBERFOAM
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(732) Fatmir Imeri
(511) 25 32
(111) 1434983
(151) 02.03.2018
(540)

(111) 1435106
(151) 01.08.2018
(540)

REEFSHARK
(732) Nokia Solutions
and Networks Oy
(511) 09

(732) YURIS OLEH
(511) 02
(111) 1435025
(151) 18.09.2018
(540)

CLARIFIQUE
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1435027
(151) 23.03.2018
(540)

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 01 02 03 04 05
06 07 09 11 12 16 19
20 21 22 24 25 27 28
29 30 32 35 36 37 41
43
(111) 1435084
(151) 12.10.2018
(540)

ATECTURA
(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1435087
(151) 17.07.2018
(540)

WINNOW
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 09 34 35 41 42

ЗИС / RS / IPO

(111) 1435119
(151) 12.07.2018
(540)

ORCA
(732) tesa SE
(511) 16
(111) 1435129
(151) 11.06.2018
(540)

Ж
(111) 1435165
(151) 11.09.2018
(540)

THE MAN MAKES
THE MAN
(732) Nemiroff
Intellectual Property
Establishment
(511) 33 35
(111) 1435166
(151) 11.09.2018
(540)

ROBUST
CHARACTER

SIGMA-ALDRICH

(732) Nemiroff
Intellectual Property
Establishment
(511) 33 35

(732) Merck KGaA
(511) 01 05 07 09 10
11 14 35 39 40 42 45

(111) 1435167
(151) 11.09.2018
(540)

(111) 1435153
(151) 29.03.2018
(540)

AWARD
WINNING TASTE

(732) ALV GmbH & Co.
KG
(511) 09 38 41 42 45
(111) 1435162
(151) 02.10.2018
(540)

HOSPITALITY
GRAPH

(111) 1435163
(151) 02.10.2018
(540)

(111) 1435254
(151) 20.04.2018
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03

(111) 1435272
(151) 09.10.2018
(540)

(732) SHANDONG
HONGSHENG
RUBBER
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 12
(111) 1435310
(151) 25.05.2018
(540)

(111) 1435251
(151) 17.09.2018
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03

L'OREAL BB
C'EST MAGIC

(732) Rummo S.p.A.
(511) 29 30 35 41 43

(732) Nemiroff
Intellectual Property
Establishment
(511) 33 35

(732) MIP METRO
Group Intellectual
Property GmbH & Co.
KG
(511) 09 35 42 45

L'OREAL CC
C'EST MAGIC

(111) 1435268
(151) 21.05.2018
(540)

(732) START TODAY
CO., LTD.
(511) 09 25 35

(732) FONTI ALTA
VALLE PO S.P.A.
(511) 32
(111) 1435314
(151) 11.10.2018
(540)

B.I.O.Key
(732) BIOCHEM
Zusatzstoffe Handelsund
Produktionsgesellschaft
mbH
(511) 05
(111) 1435322
(151) 31.07.2018
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Ж
(540)

(732) Dr. Theiss
Naturwaren GmbH
(511) 03 05
(111) 1435323
(151) 09.10.2018
(540)

GOLD FLAKE
(732) Joh. Wilh. von
Eicken GmbH
(511) 34
(111) 1435340
(151) 12.10.2018
(540)

(732) JIANGXI
TUOCHENG WIRE &
CABLE
MANUFACTURING
CO., LTD.
(511) 09
(111) 1435354
(151) 04.09.2018
(540)

(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 03 04 06 08 11
16 17 21 22 29 30 32
33
(111) 1435423
(151) 11.10.2018
(540)

COBAS QUANTUM
(732) Roche Diagnostics
GmbH
(511) 09 10
(111) 1435481
(151) 15.10.2018
(540)

HVAD
(732) HeartWare, Inc.
(511) 10
(111) 1435486
(151) 08.08.2018
(540)

(732) Limited liability
company Chronolux
(511) 14

(111) 1435568
(151) 04.09.2018
(540)

(111) 1435643
(151) 26.09.2018
(540)

(732) Shandong CONI
Group Co., Ltd.
(511) 36

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

(111) 1435581
(151) 27.09.2018
(540)

(111) 1435659
(151) 28.09.2018
(540)

IPOD TOUCH
(732) Apple Inc.
(511) 28
(111) 1435620
(151) 12.04.2018
(540)

ORIFLAME
TREMENDOUS

ZERACTO
(732) INFECTOPHARM
Arzneimittel und
Consilium GmbH
(511) 05
(111) 1435666
(151) 05.06.2018
(540)

NEAUVIA

(732) Oriflame
Cosmetics AG
(511) 03

(732) ITP S.A.
(511) 03 05 10 41 44

(111) 1435632
(151) 30.05.2018
(540)

(111) 1435669
(151) 28.09.2018
(540)

SVILANIT
(732) AD VITA d.o.o.
(511) 24 25 35
(111) 1435642
(151) 24.09.2018
(540)

(111) 1435511
(151) 20.06.2018
(540)

SOLCERA
(732) INFECTOPHARM
Arzneimittel und
Consilium GmbH
(511) 05
(111) 1435686
(151) 12.09.2018
(540)

Hippo Insurance
(732) Hippo Analytics
(511) 36

(732) Shenzhen Romoss
Technology Co., Ltd.
(511) 35
(111) 1435365
(151) 06.04.2018
212

(111) 1435537
(151) 19.10.2018
(540)

KANALICA
ADRIATIC
(732) Wienerberger AG
(511) 19 37

(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennost'yu
"Mezhdunarodnaya
kompaniya "Sibirskoe
zdorov'ye"
(511) 03 05 09 11 14
16 20 21 24 28 29 30
31 32 35 41 44 45

(732) SANOFI
BIOTECHNOLOGY
(511) 44
(111) 1435709
(151) 04.09.2018
(540)

Chateau Lion
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(732) Chateau Lion
Investment Holding
(Beijing) Group Co., Ltd
(511) 33
(111) 1435771
(151) 22.05.2018
(540)

(732) FRAIKIN
(511) 12 35 36 37 39
41

(540)

(111) 1435809
(151) 12.04.2018
(540)

(732) Formula One
Licensing B.V.
(511) 03 06 08 11 20
21 29 30 37 42 43

(732) MEIZU
TECHNOLOGY CO.,
LTD.
(511) 09 35

(111) 1435782
(151) 26.04.2018
(540)
(732) FRAIKIN
(511) 12 35 36 37 39
41

(111) 1435797
(151) 05.09.2018
(540)

FASTRACK
(732) Ancra
International, LLC
(511) 12
(111) 1435800
(151) 23.09.2018
(540)

FORMULA 1

(111) 1435901
(151) 26.07.2018
(540)

(732) Yekalon Industry,
Inc.
(511) 01 02 06 07 09
11 17 19 20 24 27 35
36 37 38 41 42 44

(732) Ilcsi SZÉPÍTŐ
FÜVEK Biokozmetikai
Kft.
(511) 03 41 44

Ж

(111) 1435818
(151) 19.04.2018
(540)

SWING
(732) Mountfield a.s.
(511) 11 19

SimBex

(111) 1436009
(151) 23.02.2018
(540)

(732) RATIONAL AG
(511) 09 11 38 41 42

(111) 1435961
(151) 04.05.2018
(540)

OLIVIA BURTON

(732) Volkswagen
Aktiengesellschaft
(511) 06 07 08 09 37
(111) 1435971
(151) 08.08.2018
(540)

(732) Movado Group UK
Limited
(511) 14 18
(111) 1436046
(151) 01.03.2018
(540)

shameless smoothies
(732) HNC Healthy
Nutrition Company
GmbH
(511) 21 29 30
(111) 1436056
(151) 22.05.2018
(540)

(732) Nutrinvest B.V.
(511) 03 05 29
(732) SOFFASS S.P.A.
(511) 03 16 35
(111) 1435874
(151) 09.08.2018

ЗИС / RS / IPO

(732) MELMACEDONIAN PAPER
MILLS S.A.
(511) 16 40

(111) 1436010
(151) 23.08.2018
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1435808
(151) 12.04.2018
(540)

MEL-MACEDONIAN
PAPER MILLS

(732) SimBex d.o.o.
(511) 03 05 08 10 12
35 41 43

DÖHLER

(111) 1435842
(151) 31.05.2018
(540)

(111) 1436005
(151) 13.08.2018
(540)

(111) 1435950
(151) 11.07.2018
(540)

(111) 1435841
(151) 17.05.2018
(540)

(732) DÖHLER GmbH
(511) 01 02 03 05 07
09 29 30 31 32 33 35
40 42

(732) Nokia Corporation
(511) 09 10 11 12 14
35 37 38 41 42 44

(111) 1435983
(151) 29.05.2018
(540)
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Ж
(732) Wenshan Panax
notoginseng Industry
Association
(511) 05

(540)

(732) Bertozzi s.r.l.
(511) 09 10 25
(732) SimBex d.o.o.
(511) 03 05 08 10 12
35 41 43
(111) 1436191
(151) 12.10.2017
(540)

(111) 1436104
(151) 05.06.2018
(540)

(732) KRZYSZTOF
ADAMCZYK
(511) 01 02 06 19 35
(111) 1436197
(151) 30.04.2018
(540)

(732) Dongying Yatong
Petrochemical Co. Ltd.
(511) 01

(732) DROGA
KOLINSKA, Živilska
industrija, d.d.
(511) 11 30 32 35 43
(111) 1436141
(151) 02.08.2018
(540)

(732) JINAN KEHAI
CO., LTD.
(511) 05
(111) 1436142
(151) 20.09.2018
(540)

Sylen

(111) 1436226
(151) 30.07.2018
(540)

SIFI EASYRING
(732) SIFI SPA
(511) 10
(111) 1436243
(151) 30.04.2018
(540)

(732) Dongying Yatong
Petrochemical Co. Ltd.
(511) 04
(111) 1436249
(151) 22.05.2018
(540)

(732) SYLENCO GmbH
(511) 01
(111) 1436148
(151) 11.07.2018
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(111) 1436380
(151) 03.04.2018
(540)

AJSIA

(111) 1436095
(151) 07.09.2018
(540)

(732) Shengli Oilfield
Orient Industrial
Investment Group Co.,
LTD. Catering Service
Branch.
(511) 30

(111) 1436254
(151) 27.07.2018
(540)

(732) MLS Co., LTD.
(511) 09 11

(111) 1436281
(151) 12.09.2018
(540)

PULZE
(732) Imperial Tobacco
Ventures Limited
(511) 09 11 34
(111) 1436291
(151) 02.10.2018
(540)

COMPLOT
(732) SOCIEDAD
ANONIMA DAMM
(511) 32
(111) 1436310
(151) 09.08.2018
(540)

F1
(732) Formula One
Licensing B.V.
(511) 03 06 08 11 20
21 29 30 37 42 43
(111) 1436348
(151) 20.06.2018
(540)

(732) SLAM JAM S.r.l.
(511) 03 18 25
(111) 1436366
(151) 07.09.2018
(540)

(732) Dongying Quanxin
Furniture
Manufacturing., LTD.
(511) 39

(732) ARÇELİK
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 07 08 09 11
(111) 1436404
(151) 07.09.2018
(540)

(732) Dongying Quanxin
Furniture
Manufacturing., LTD.
(511) 39
(111) 1436417
(151) 07.09.2018
(540)

(732) Dongying Quanxin
Furniture
Manufacturing., LTD.
(511) 39
(111) 1436423
(151) 04.09.2018
(540)

(732) Shandong CONI
Group Co., Ltd.
(511) 36
(111) 1436427
(151) 07.09.2018
(540)

(732) Dongying Quanxin
Furniture
Manufacturing., LTD.
(511) 41
(111) 1436441
(151) 01.10.2018
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(540)

(540)

VANRYSEL

Ж
(540)

BRITTOSH

(732) DECATHLON
(511) 08 11 21 28

(732) London Dollar Ltd
(511) 34

(111) 1436444
(151) 12.04.2018
(540)

(111) 1436627
(151) 07.09.2018
(540)

(732) FRAIKIN
(511) 12 35 36 37 39
41
(111) 1436559
(151) 21.06.2018
(540)

(732) Shengli Oilfield
Plateau Petroleum
Equipment Co., Ltd.
(511) 40
(111) 1436600
(151) 07.09.2018
(540)

(732) Shengli Oilfield
Orient Industrial
Investment Group Co.,
LTD. Catering Service
Branch.
(511) 30
(111) 1436681
(151) 10.09.2018
(540)

GERALD CHARLES
(732) Pieces Uniques SA
(511) 09 14 18
(732) Shengli Oilfield
Plateau Petroleum
Equipment Co., Ltd.
(511) 37

(111) 1436683
(151) 04.10.2018
(540)

(111) 1436630
(151) 19.07.2018
(540)
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28
(111) 1436580
(151) 12.10.2018
(540)

PASSION
TROPICOOL
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1436585
(151) 07.09.2018
(540)

(732) Shengli Oilfield
Orient Industrial
Investment Group Co.,
LTD. Catering Service
Branch.
(511) 32
(111) 1436604
(151) 11.09.2018
(540)

WE MAKE HIS
VODKA
(732) Nemiroff
Intellectual Property
Establishment
(511) 33 35
(111) 1436605
(151) 07.09.2018
(540)

(732) Shengli Oilfield
Plateau Petroleum
Equipment Co., Ltd.
(511) 07
(111) 1436596
(151) 07.09.2018

ЗИС / RS / IPO

(732) Shengli Oilfield
Plateau Petroleum
Equipment Co., Ltd.
(511) 06
(111) 1436607
(151) 18.06.2018

(732) SIDERURGICA
LATINA MARTIN
S.p.A.
(511) 06
(111) 1436655
(151) 18.07.2018
(540)

ACCACE
(732) Atavani Solutions
s.r.o.
(511) 45
(111) 1436656
(151) 19.07.2018
(540)
(732) TENSION
TECHNOLOGY
MARTIN S.r.l.
(511) 06
(111) 1436671
(151) 07.09.2018
(540)

(732) Carver B.V.
(511) 12
(111) 1436684
(151) 24.10.2018
(540)

IUTECREDIT
(732) IuteCredit Europe
AS
(511) 36
(111) 1436686
(151) 06.11.2018
(540)

CRAFT STYLERS
(732) Beiersdorf AG
(511) 03
(111) 1436716
(151) 26.06.2018
(540)

SPINTEK
(732) Ormco Corporation
(511) 10
(111) 1436719
(151) 25.10.2018
(540)

Puzl
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Ж
(732) Puzl Web
Development
(511) 35 36 41 42 43

(111) 1436831
(151) 10.08.2018
(540)

(111) 1436973
(151) 16.08.2017
(540)

(111) 1436736
(151) 13.08.2018
(540)

(732) GUANGZHOU
YONGHONG WATCH
TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO.,
LTD.
(511) 14
(111) 1436742
(151) 17.10.2018
(540)

CLOUDKITCHENS
(732) City Storage
Systems LLC
(511) 36 39 43
(111) 1436745
(151) 07.06.2018
(540)

(732) BAZHOU JINKAI
FOOD CO., LTD
(511) 30
(111) 1436853
(151) 28.08.2018
(540)

(111) 1436871
(151) 13.08.2018
(540)

(732) BEIJING
JINGDONG 360 DU ECOMMERCE LTD.
(511) 36

WELLSVILLE

(111) 1436824
(151) 20.08.2018
(540)

(111) 1436944
(151) 27.10.2018
(540)

216

FLASH SETTING

(111) 1436991
(151) 27.10.2018
(540)

(732) PCP Impulse AG
(511) 35 41 42

(732) Koskisen Oy
(511) 19 20 28

(111) 1436989
(151) 11.10.2018
(540)

(111) 1436927
(151) 07.09.2018
(540)

(732) Dongying Quanxin
Furniture
Manufacturing., LTD.
(511) 16

KoskiPanel

(732) Dongying Quanxin
Furniture
Manufacturing., LTD.
(511) 20

(732) Wienerberger AG
(511) 19 37

(111) 1436821
(151) 01.10.2018
(540)

Lucid
(732) CVB Inc.
(511) 20

(111) 1437005
(151) 27.09.2018
(540)

HEROINE
(732) LANCOME
PARFUMS ET BEAUTE
& CIE
(511) 03
(111) 1437050
(151) 25.09.2018
(540)

GIRAMONDO

(732) Compagnie des
Montres Longines,
Francillon SA (Longines
Watch Co., Francillon
Ltd)
(511) 14

CONSTANT ECO

IMPULZITY

(111) 1436983
(151) 07.09.2018
(540)

(732) BHOOP AG
(511) 12 20

(111) 1436881
(151) 19.10.2018
(540)

(732) Wärtsilä
Technology Oy Ab
(511) 07 09 11 12 35
37 41 42

(732) Mann + Hummel
GmbH
(511) 07 09 10 11 12
16 24 35 37 38 40 41
42

(732) Guangdong Puss
Investment Co., Ltd.
(511) 03 09 18 20 21
24 25 29 30 32 35

(732) Giramondo S.p.A.
(511) 39
(111) 1437053
(151) 07.09.2018
(540)

(732) Shengli Oilfield
Orient Industrial
Investment Group Co.,
LTD. Catering Service
Branch.
(511) 30
(111) 1437084
(151) 23.10.2018
(540)

COCOCARE

(732) CVB Inc
(511) 20

(732) Cococare Products,
Inc.
(511) 03

(111) 1437003
(151) 22.05.2018
(540)

(111) 1437085
(151) 19.10.2018
(540)

(732) Hilton, Paris
(511) 03
(111) 1437090
(151) 11.07.2018

ЗИС / RS / IPO
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(540)

AGRATI
(732) A. Agrati S.p.A.
(511) 06 20 37 39 41
42
(111) 1437124
(151) 15.06.2018
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 28
(111) 1437133
(151) 15.06.2018
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 28
(111) 1437143
(151) 11.09.2018
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostiyu
"Sidorin Lab"
(511) 35 38 41 42
(111) 1437173
(151) 27.09.2018
(540)

Ж
(511) 29
(111) 1437177
(151) 24.09.2018
(540)

SCALA

(732) Sennics Co., Ltd.
(511) 01
(111) 1437245
(151) 04.06.2018
(540)

(732) ŠKODA AUTO
a.s.
(511) 12
(111) 1437198
(151) 27.06.2018
(540)

(732) EMİR BAHADIR
(511) 09

(732)
AKTSIONERNOYE
OBSCHESTVO
"YUZHMORRYBFLOT
"

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

(111) 599917
(540)

Edle Tropfen in
Nuss
(732) Ludwig
Schokolade GmbH & Co.
KG
(511) 30
(111) 607752
(540)

EYESTIL
(732) S.I.F.I. S.p.A.
(511) 05
(111) 776715
(540)

POLIROLL

(732) GASTON, spol. s
r.o.
(511) 29 30 31
(111) 859186
(540)

(732) SERCAN
TEKSTİL ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 18 25 35

(732) S.I.F.I. S.p.A.
(511) 05
(111) 1119980
(540)

SISISI

(111) 1209194
(540)

(732) PASTA E SUGHI
SA
(511) 11 29 30 35 43
(111) 1160137
(540)

(111) 865411
(540)

ARGILETZ
(732) Jean HEITZ
(511) 03 05 19

(732) ALIMENTARY
HEALTH LIMITED
(511) 05

(732) WSE HONG
KONG LIMITED
(511) 09 16 41

(732) TRULY NOLEN
INTERNATIONAL,
INC.
(511) 05 37
(111) 1214803
(540)

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

(111) 867148
(540)

(111) 803365
(540)

(732) Alexion
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05

(732) CVB Inc.
(511) 20

(732) INDUSTRIE
TESTI S.P.A.
(511) 14

(111) 943461
(540)

(111) 1186630
(540)

(111) 807427
(540)

(732) Glaxo Group
Limited

(732) Shimano Inc.
(511) 12

(732) Amorepacific
Corporation
(511) 03

(511) 05

(111) 1202367
(540)

(111) 1218282
(540)

CLEARBLUE

SOLIRIS

ZENJOYCE

(732) SPD SWISS
PRECISION
DIAGNOSTICS GMBH
(511) 01 05 10

(111) 967741
(540)

(111) 841795
(540)

(732) GASTON, spol. s
r.o.
(511) 29

MARINA

(111) 1004341
(540)

(111) 1162521
(540)

LUCID

REVOSHIFT

STRENSIQ
(732) Alexion
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05
(111) 1206530
(540)

ALFLOREX

CHAMANE
(732) UPL EUROPE
LTD
(511) 01 05
(111) 1215786
(540)

HEAD OVER
HEELS
(732) Dune Holdings
Limited
(511) 18 25
(111) 1219561
(540)

XANTERNET
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(732) GOBI Corporation
(511) 20 23 24 25
(111) 1228957
(540)

ALEXION

(111) 1302605
(540)

THE BODY SHOP
ROOTS OF
STRENGTH

(732) Alexion
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05 42 44

(732) The Body Shop
International Limited
(511) 03

(111) 1229269
(540)

(111) 1309214
(540)

Ж
(111) 1318965
(540)

AGROGEL
(732) ILSA S.P.A.
(511) 01
(111) 1321826
(540)

(111) 1232155
(540)

VODELPA
(732) Novartis AG
(511) 05
(111) 1252121
(540)

MEGARANGE
(732) Shimano Inc.
(511) 12
(111) 1284345
(540)

(732) esco - european salt
company GmbH & Co.
KG
(511) 05
(111) 1311327
(540)

(732) "BIO
BULGARIA" OOD.
(511) 29
(111) 1311664
(540)

(111) 1287482
(540)

(732) "TRIERA" OOD
(511) 07 35 39
(111) 1328124
(540)

TOPPO

(111) 1344464
(540)

BORN TO GLOW
(732) L'OREAL
(511) 03

(111) 1331456
(540)

(111) 1351659
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 29 30

(732) ILSA S.P.A.
(511) 01
(111) 1333291
(540)

GELAMIN
(732) ILSA S.P.A.
(511) 01
(111) 1317786
(540)

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

(732) Jose Antonio
Rodríguez Fernández
(511) 25 33 35
(111) 1360951
(540)

(111) 1333292
(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05

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

(111) 1300443
(540)

(111) 1318964
(540)

(111) 1334787
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) Huvepharma
EOOD
(511) 05

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 29

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

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

(732) Rude Cosmetics,
Inc.
(511) 03

PIGFEN

KEOVU

ILSA

RUDE

DEEP RIFT

(111) 1317745
(540)
(732) Eye Pharma S.p.A.
(511) 05

(111) 1338859
(540)

(111) 1339393
(540)

APISAL
(732) Alexion
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05 42 44

(732) KOHJIN Life
Sciences Co., Ltd.
(511) 01 05

(732) Six Guys Labs
s.r.o.
(511) 09 21 28
(111) 1365837
(540)

VIRIDEM
(732) ILSA S.P.A.
(511) 01
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(732) ALKAN
AYAKKABI VE DERİ
MAMÜLLERİ SANAYİ
VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 25
(111) 1379843
(540)

(111) 1405026
(540)

Beetique
(732) Beetique GmbH
(511) 03 05 09 16 18
21 24 25 26 35
(111) 1405956
(540)

(732) Limited Liability
Company «ORIMI»
(511) 30
(111) 1388816
(540)

THE BODY SHOP
SKIN DEFENCE
(732) The Body Shop
International Limited
(511) 03

(732) INVENTIO AG
(511) 06 07 09 35 37
38 42 45

(111) 1414017
(540)

UiPath
(732) UiPath SRL
(511) 09 35 38 41 42
(111) 1417735
(540)

(732) Limited Liability
Company "Best Price"
(511) 01 03 04 06 07
08 09 11 12 16 17 18
20 21 22 27 28 34
(111) 1419196
(540)

(111) 1407271
(540)

THE BODY SHOP
MATTE CLAY
(732) The Body Shop
International Limited
(511) 03
(111) 1396249
(540)

FRESH NUDE
(732) The Body Shop
International Limited
(511) 03
(111) 1398332
(540)

XPOVIO
(732) Karyopharm
Therapeutics Inc.
(511) 05

220

WELCOME TO
THE WORLD OF
IQOS

(111) 1424265
(540)

DOORMOUSE
(732) BlackBook Media
Inc.
(511) 09 42 45
(111) 1424990
(540)

PRODEN
PLAQUEOFF

ZACTELGO

(111) 1391337
(540)

(111) 1423785
(540)

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

(111) 1389938
(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05

(732) Vodafone Group
Public Limited Company
(511) 09 38

(732) Swedencare AB
(publ)
(511) 05 31

(732) Beetique GmbH
(511) 03 05 09 16 18
21 24 25 26 35
(111) 1407292
(540)

Binomo

(732) Limited Liability
Company "Best Price"
(511) 07 08 09 16 20
23 24 26

(732) Closed joint-stock
company «Four zero
four»
(511) 36

(111) 1422217
(540)

(111) 1410470
(540)

(732) National
Association for Stock
Car Auto Racing, Inc.
(511) 41

ULTOMIRIS
(732) Alexion
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05

(111) 1431955
(540)

L'OREAL MATTE
SIGNATURE
(732) L'OREAL
(511) 03

(111) 1423274
(540)

(111) 1411852
(540)

VITEC
(732) VITEC
(511) 09
ЗИС / RS / IPO
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11262
(51) 09-03
(21) Д-91/ 2017
(15) 7.8.2018.
(22) 10.11.2017.
(30) Д-91/ 2017 10.11.2017. RS
(28) 1
(54) MREŽA-PRIPREMAK SLOŽIVE KUTIJE ZA
SUNĐERE
(73) SAVINOVIĆ Radomir i DOKIĆ Milovan, Predraga
Vučerinca 2a, 22305 Stari Banovci, RS i Tomice
Popovića 4, 11080 Zemun, RS
(72) SAVINOVIĆ Radomir i DOKIĆ Milovan, Predraga
Vučerinca 2a, 22305 Stari Banovci, RS i Tomice
Popovića 4, 11080 Zemun, RS

(11) 11263
(51) 09-01
(21) Д-3/ 2017
(15) 7.8.2018.
(22) 18.1.2017.
(30) Д-3/ 2017 18.1.2017. RS
(28) 1
(54) BOCA ZA KEČAP
(73) AD VITAL FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI
VRBAS, Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS
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(11) 11264
(51) 23-03
(21) Д-28/ 2017
(15) 7.8.2018.
(22) 6.3.2017.
(30) Д-28/ 2017 6.3.2017. RS
(28) 1
(54) KOTAO ZA GREJANJE NA ČVRSTO
GORIVO
(73) BERGEN DOO NOVI SAD, Temerinska 57,
21000 Novi Sad, RS
(72) Branislav Serdar, Temerinska 57, 21000 Novi Sad, RS

(11) 11265
(51) 23-03
(21) Д-34/ 2017
(15) 7.8.2018.
(22) 16.3.2017.
(30) Д-34/ 2017 16.3.2017. RS
(28) 1
(54) PELET REZERVOAR
(73) BERGEN DOO NOVI SAD, Temerinska 57,
21000 Novi Sad, RS
(72) Branislav Serdar, Temerinska 57, 21000 Novi Sad, RS

ЗИС / RS / IPO
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(11) 11266
(51) 20-01
(21) Д-16/ 2017
(15) 7.8.2018.
(22) 14.2.2017.
(30) Д-16/ 2017 14.2.2017. RS
(28) 1
(54) PRODAJNI AUTOMAT
(73) VUKOVIĆ Vladimir, Vukosave Oljača 11,
11000 Beograd, RS
(72) VUKOVIĆ Vladimir, Vukosave Oljača 11,
11000 Beograd, RS
(74) VULOVIĆ Katarina, Krunska 41/17,
11000 Beograd, RS

(11) 11268
(51) 07-01
(21) Д-16/ 2018
(15) 17.8.2018.
(22) 19.2.2018.
(30) Д-16/ 2018 19.2.2018. RS
(28) 1
(54) ČINIJA
(73) GLUŠČEVIĆ Ana, Dr. Ivana Ribara 174/2,
11070 Novi Beograd, RS
(72) GLUŠČEVIĆ Ana, Dr. Ivana Ribara 174/2,
11070 Novi Beograd, RS
(11) 11267
(51) 25-03
(21) Д-21/ 2018
(15) 17.8.2018.
(22) 5.3.2018.
(30) Д-21/ 2018 5.3.2018. RS
(28) 3
(54) 1.SENIK
2. SENIK
3. NADSTREŠNICA
(73) POPOVIĆ Miodrag, Braće Grim 22,
11000 Beograd, RS
(72) POPOVIĆ Miodrag, Braće Grim 22,
11000 Beograd, RS

ЗИС / RS / IPO

(11) 11269
(51) 07-01
(21) Д-17/ 2018
(15) 17.8.2018.
(22) 19.2.2018.
(30) Д-17/ 2018 19.2.2018. RS
(28) 1
(54) ČINIJA
(73) GLUŠČEVIĆ Ana, Dr. Ivana Ribara 174/2,
11070 Novi Beograd, RS
(72) GLUŠČEVIĆ Ana, Dr.Ivana Ribara 174/2,
11070 Novi Beograd, RS
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(11) 11270
(51) 12-07
(21) Д-19/ 2018
(15) 22.8.2018.
(22) 26.2.2018.
(30) Д-19/ 2018 26.2.2018. RS
(28) 1
(54) BESPILOTNA LETELICA
(73) MATUNOVIĆ Petar i MATEJIĆ Miloš, Igora
Vasiljeva 49, 11210 Beograd, RS i Žarka Vasiljevića 2,
11250 Beograd, RS
(72) MATUNOVIĆ Petar i MATEJIĆ Miloš, Igora
Vasiljeva 49, 11210 Beograd, RS i Žarka Vasiljevića 2,
11250 Beograd, RS
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(11) 11272
(51) 01-06
(21) Д-2/ 2018
(15) 4.9.2018.
(22) 12.1.2018.
(30) 29/610,630 13.7.2017. US
29/610,688 14.7.2017. US
(28) 2
(54) GRANULE ZA ŽIVOTINJE
(73) SPECTRUM BRANDS, INC., 3001 Deming Way,
Middleton, Wisconsin 53562, US
(72) KIRSTEN DE BOER Sanne c/o SPECTRUM
BRANDS, INC., 3001 Deming Way, Middleton,
Wisconsin 53562, US
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Kneza Mihaila 1-3,
11000 Beograd, RS

(11) 11271
(51) 12-07
(21) Д-22/ 2018
(15) 22.8.2018.
(22) 8.3.2018.
(30) Д-22/ 2018 8.3.2018. RS
(28) 1
(54) BESPILOTNA LETELICA
(73) MATUNOVIĆ Petar i MATEJIĆ Miloš, Igora
Vasiljeva 49, 11210 Beograd, RS i Žarka Vasiljevića 2,
Beograd, RS
(72) MATUNOVIĆ Petar i MATEJIĆ Miloš, Igora
Vasiljeva 49, 11210 Beograd, RS i Žarka Vasiljevića 2,
11250 Beograd, RS,

(11) 11273
(51) 32-00
(21) Д-12/ 2018
(15) 4.9.2018.
(22) 12.2.2018.
(30) RCD 004150605 16.08.2017. EM
(28) 2
(54) ŠARA ZA PAKOVANJE (2)
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(73) ESSITY HYGIENE AND HEALTH
AKTIEBOLAG, 405 03 Göteborg, SE
(72) MATIJEVIĆ Darko i SCHRAMM Julia, Innere
Wiener strasse 54, 81667 München, DE i, Hopfensack
19, 20457 Hamburg, DE
(74) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3,
11000 Београд, RS

(11) 11274
(51) 14-02
(21) Д-20/ 2018
(15) 4.9.2018.
(22) 27.2.2018.
(30) Д-20/ 2018 27.2.2018. RS
(28) 3
(54) 1. ČITAČ RFID KARTICE
2. DRŽAČ RFID KARTICA
3. SOBNA KONTROLNA JEDINICA
(73) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE ALING-CONEL DOO GAJDOBRA,
Železnička 10, 21432 Gajdobra, RS

(11) 11275
(51) 11-02
(21) Д-94/ 2016
(15) 4.9.2018.
(22) 15.11.2016.
(30) Д-94/ 2016 15.11.2016. RS
(28) 1
(54) ČESMA-FONTANA
(73) GOCIĆ Živadin, Kosovke Devojke br. 25,
18000 Niš, RS
(72) GOCIĆ Živadin, Kosovke Devojke br. 25,
18000 Niš, RS

(11) 11276
(51) 11-02
(21) Д-95/ 2016
(15) 4.9.2018.
(22) 15.11.2016.
(30) Д-95/ 2016 15.11.2016. RS
(28) 1

ЗИС / RS / IPO
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(54) ČESMA-FONTANA
(73) GOCIĆ Živadin, Kosovke Devojke br. 25,
18000 Niš, RS
(72) GOCIĆ Živadin, Kosovke Devojke br. 25,
18000 Niš, RS

(11) 11277
(51) 12-16
(21) Д-107/ 2017
(15) 4.9.2018.
(22) 28.12.2017.
(30) Д-107/ 2017 28.12.2017. RS
(28) 1
(54) DRŽAČ ZA BICIKLE
(73) BRANKOVIĆ Katarina, Cara Dušana 31/3,
11000 Beograd, RS
(72) BRANKOVIĆ Katarina, Cara Dušana 31/3,
11000 Beograd, RS
(74) RADOSAVLJEVIĆ Marija, Koste Abraševića 29/1,
11000 Beograd, RS

(11) 11278
(51) 09-01
(21) Д-3/ 2018
(15) 4.9.2018.
(22) 19.1.2018.
(30) Д-3/ 2018 19.1.2018. RS
(28) 1
(54) BOCA
(73) JAKOVLJEVIĆ Miloš, Svetozara Markovića 8/54,
35000 Jagodina, RS
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(72) JAKOVLJEVIĆ Miloš, Svetozara Markovića 8/54,
35000 Jagodina, RS

(11) 11279
(51) 09-03
(21) Д-1/ 2018
(15) 5.10.2018.
(22) 5.1.2018.
(30) Д-1/ 2018 5.1.2018. RS
(28) 1
(54) KUTIJA ZA PICU
(73) GION Oliver, Đorđa Magaraševića 30/A,
21000 Novi Sad, RS
(72) GION Oliver, Đorđa Magaraševića 30/A,
21000 Novi Sad, RS

(11) 11280
(51) 09-09
(21) Д-5/ 2018
(15) 12.10.2018.
(22) 29.1.2018.
(30) Д-5/ 2018 29.1.2018. RS
(28) 1
(54) KONTEJNER ZA ODLAGANJE
INFEKTIVNOG OTPADA
(73) "DEMOS" D.O.O., PROIZVODNO PROMETNO
PREDUZEĆE, Kralja Mihaila Zetskog 48,
11273 Batajnica-Zemun, RS
(72) BJELOBRK Uroš, Kralja Mihaila Zetskog,
11273 Batajnica-Zemun, RS

ЗИС / RS / IPO
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(11) 11281
(51) 01-01
(21) Д-6/ 2018
(15) 12.10.2018.
(22) 29.1.2018.
(30) Д-6/ 2018 29.1.2018. RS
(28) 1
(54) ČOKOLADNI ŠTAPIĆ
(73) STOJKOVIĆ Anita, Knjaževačka 20a,
Donja Vrežina, 18000 Niš, RS
(72) STOJKOVIĆ Anita, Knjaževačka 20a,
Donja Vrežina, 18000 Niš, RS
(74) BRATIĆ JANKOVIĆ Milena,
Vožda Karađorđa 100/L, 18000 Niš, RS

ЗИС / RS / IPO
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.05.2018. до 15.06.2018.године:
Дизајн број 10870 чији је носилац Miloš
Jakovljević, Braće Jugovića 4/17, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 25.5.2018. године.
Дизајн број 10871 чији је носилац Wegmann
automotive GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Strasse 6,
97209 Veitshöchheim, DE, престао је да важи дана
28.5.2018. године.

228

Дизајн број 10868 чији је носилац ŽIKIĆ
Dragan, Admirala Vukovića 28, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 4.6.2018. године.
Дизајн број 10959 чији је носилац Petrović
Veljko, Stara Strugara B/24, 36350 Raška, RS, престао
је да важи дана 4.6.2018. године.
Дизајн број 10858 чији је носилац Zorić Mirko,
Tošin bunar 34, 11080 Zemun, RS, престао је да важи
дана 12.6.2018. године.

ЗИС / RS / IPO

Подлистак ГИС 2018/12
Supplement 2018/12

ПОДЛИСТАК ГИС /
Supplement IPG
САДРЖАЈ

CONTENTS

ДРЖАВНИ ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ
СВОЈИНУ КИНЕ СЕМИНАР - ПАТЕНТНИ СИСТЕМ
И ИСПИТИВАЊЕ ПАТЕНАТА ЗА ЗЕМЉЕ ДУЖ
„ПОЈАСА И ПУТА”
Џенгџоу, 17-25. Април, 2018.

STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF
THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA SEMINAR –
PATENT SYSTEM AND PATENT EXAMINATION
FOR COUNTRIES ALONG „BELT AND ROAD”
Zhengzhou, April 17-25, 2018

ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕПО)
„Недеља посвећена руковођењу интелектуалном
својином”
Минхен, 9-12. Јул 2018.

EUROPEAN PATENT EXAMINATION (EPO)
„IP Executive Week”
Munich, July 9-12, 2018

ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ
„ПРЕТРАЖИВАЊЕ У EPOQUE NET-У (НАПРЕДНИ
НИВО) УКЉУЧУЈУЋИ ПРЕТРАЖИВАЊЕ У
НЕПАТЕНТНОЈ ЛИТЕРАТУРИˮ
Хаг, 17-21. Септембар 2018.

EUROPEAN PATENT OFFICE „EXAMINATION IN
THE EPOQUE NET (ADVANCED LEVEL)
INCLUDING EXAMINATION IN NON-PATENT
LITERATURE”
The Hague, September 17-21, 2018
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ДРЖАВНИ ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ КИНЕ
СЕМИНАР - ПАТЕНТНИ СИСТЕМ И ИСПИТИВАЊЕ ПАТЕНАТА ЗА ЗЕМЉЕ ДУЖ
„ПОЈАСА И ПУТА”
Џенгџоу, 17. до 25. априла 2018. године
ИЗВЕШТАЈ
Љиљана Николић, саветник Одсек за правна питања патената
Семинар патентни систем и испитивање
патената за земље дуж „појаса и пута” у
организацији Државног завода за интелектуалну
својину Кине одржан је у Џенгџоу, провинција
Хенан, у периоду од 17. до 25. априла 2018. године, у
циљу упознавања учесника семинара са патентним
системом Кине. Семинару је присуствовало 22
учесника из земаља дуж „појаса и пута” и 19
учесника из Кине.
Генерални директор Одељења за међународну
сарадњу, Државног завода за интелектуалну својину
Кине (SIPO), WU Kai је пожело добродошлицу
учесницима семинара и упознао их са историјом SIPO.
1978 године дата је иницијатива за успостављање
патентног система у Кини и Завод за патенте Кине
(CPO) је основан 1980. године. Прве пријаве за
признање патената примљене су 1985. године. CPO je
1998. године променио назив у Државни завод за
интелектуалну својину Кине а реорганизован је 2018.
године. Основе промене односе се на увођење
надлежности SIPO и за ознаке географског порекла које
су до тада биле у надлежности Државне управе за
индустрију и трговину (State Administration for Industry
and Commerce (SAIC)) и надлежности за жигове који су
били у надлежности Генералне управе за надзор
квалитета,
инспекцију
и
карантин
(General
Administration of Quality Supervision, and Inspection and
Quarantine (AQSIQ)). Главне надлежности овако
реорганизованог SIPO су заштита интелектуалне
својине и промовисање система заштите интелектуалне
својине, регистрација и вођење управних поступака у
вези са патентима, жиговима и ознакама географског
порекла. У оквири SIPO организације налази се седам
кооперативних испитивачких центара за патенте са
укупним бројем патентних испитивача преко 11.000.
На семинару учесницима је свеобухватно
представљен патентни систем у Кини. Кина је
постала чланица Париске конвенције 1984. године а
Закон о патентима је донела 1984. године. Закон је
ступио на снагу следеће године а измене и допуне
закона донете су 1992, 2000. и 2008. године. Нови
закон о изменама и допунама закона је у припреми и
то је један од главних циљева у унапређењу
патентног система. Уговору о сарадњи у области
патената Кина је приступила 1994. године.
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Патентни систем у Кини обухвата: патент за
проналазак који траје 20 година, патент за користан
модел и патент за индустријски дизајн, који трају по
10 година.
Пријава се може поднети путем поште, датум
пријема поште је датум када се сматра да је пријава
поднета,
директним
подношењем
SIPO
и
електронским путем. Електронско подношење је
почело у марту 2004. године.
У 2017. године поднето је 1.382.000 пријава за
признање патента за проналазак што је за 14.2%
више него у претходној години. Од тог броја
домаћих подносилаца је 1.246.000, односно 90.2% а
од тога 63.3% су правна лица. Такође, поднето је
1.687.000 пријава за признање корисног модела што
је за 22.7% виши у односу на претходну години, док
је
пријава за признање индустријског дизајна
поднето 629.000 за 2.4% више него у претходној
години. РСТ пријава је поднето 50.674.
Након подношења пријаве за признање патента
за проналазак испитује се да ли је пријавом
затражена заштита за поверљив проналазак и ако
није, наставља се са поступком испитивања пријаве
(preliminary examination). Уколико лице које је
створило проналазак у Кини хоће да поднесе пријаву
патента директно у некој другој држави за тај
проналазак мора поднети захтев да се испита да ли је
проналазак поверљив. У току Preliminary examination
врши се формално испитивање пријаве. Такође се
испитује да ли је очигледно да није испуњен услов
јединства проналаска, као и да ли је очигледно
затражена заштита за проналазак који је изузет од
патентибилности. Пријава се објављује након 18
месеци или раније по поднетом захтеву за
превремену објаву а након спроведеног поступка
preliminary examination. Пријава патента која је
одбачена у поступку preliminary examination не
објављује се. Захтев за суштинско испитивање
подноси се најкасније у року од три године од
датума подношења пријаве. Као датум подношења
пријаве узима се ако је приоритет затражен датум
приоритета, изузетак је само датум од кога се
рачунање трајања патента, у том случају то је датум
подношења пријаве SIPO. Поступак суштинског
испитивања се спроводи након објаве пријаве и
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поднетог захтева за суштинско испитивање. У
поступку суштинског испитивања испитује се: да ли
је проналазак нов, инвентиван и индустријски
примењив, да ли проналазак испуњава услове
патентибилности, да ли је довољно откривен, да ли
су патентни захтеви јасни, сажети и подржани
описом. Такође се испитује и да ли је у току
поступка учињено проширење, да ли је испуњен
услов јединства проналаска, као и да ли за исти
проналазак већ признат патент (дупло патентирање).
Основна начела суштинског испитивањa су: начело
да се поступак спроводи по поднетом захтеву,
начело да се подносиоцу пријаве мора дати
могућност бар једном да се изјасни или да измени
пријаву ако је утврђено да нису испуњени услови за
признање патента и начело економичности да се у
првом резултату испитивања подносиоцу пријаве
мора указати на све недостатке. Просечан период
суштинског испитивања траје 22 месеца.
Корисни модел према кинеском закону је ново
техничко решење које се односи на облик, структуру
или њихову комбинацију за производ који је
индустријски примењив. Разлози за увођење
корисног модела у патентни систем Кине су
отварање Кине ка спољном свету а што је имало за
последицу улазак страних улагања и технологија,
затим ограничена финансијска средства и људски
ресурси за истраживања домаћих проналазача, као и
подстицај домаћих проналазача да штите мање
проналаске.
Поступак за признање патента за корисни
модел разликује се од поступка за признање патента
за проналазак у томе што се пријава не објављује и
не спроводи се суштинско испитивање. Поступак
испитивања корисног модела се своди на preliminary
examination у коме се поред испуњеност услова који
се испитују за патент за проналазак испитује и да ли
опис проналаска очигледно није у складу са
одредбом чланом закона која прописује да
проналазак мора да буде описан јасно и потпуно тако
да га стручњак из одговарајуће области може
извести, као и да ли патентни захтеви очигледно не
испуњавају услов јасноће, сажетости и подржаности
описом. У поступку за признање патента за корисни
модел preliminary examination испитује се и да ли је
корисни модел нов и индустријски примењив.
Индустријски дизајна је нови дизајн облика,
шеме или њихове комбинације, или комбинације боје
са обликом или шемом производа који даје естетски
изглед и погодан је за индустријску примену. У
поступку за признање патента за индустријски дизајн
испитује се испуњеност формалних услова, да није
супротан закону, моралу и јавном интересу, као и
испуњеност суштинских услови за признање дизајна.
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Таксе за одржавање права се плаћају по
признању права за које је заштита затражена.
У 2017. године признато је 420.000 патената за
проналазак, 3.9% више него претходне године,
корисних модела 973.000 и 973.000 индустријских
дизјана, док је укупно 2.56 милиона пријава
испитано и по њима одлучено.
Уколико патент не буде признат, односно
пријава патента буде одбачена или одбијена
подносилац пријаве има право да поднесе захтев за
поновно испитивања Већу за поновно испитивање
патента (Patent Reexamination Board – РRВ) у року од
три месеца од датума пријема одлуке да је његова
пријава одбијена или одбачена. Такође, након
признања патента од датума објаве признатог права
било које лице може поднети захтев за оглашавање
ништавим патента. Веће чине технички и правни
експерти изабрани од високо квалификованих
испитивача. 70% испитивача у Већу има и техничко
и правно образовање. Укупан број лица која раде у
Већу је око 300.
Предлог за оглашавање ништавим може
поденти свако лице. Разлози за оглашавање
ништавим патента су: недовољна откривеност
патента за проналазак и за корисни модел, нејасноћа
и неподжаност патентних захтева описом, нејасно
приказан дизајн, не испуњеност услова новости и
инвентивности и индустријске применљивост,
односно идентичан или сличан дизајн, проширење,
супротност закону, моралу и јавном интересу,
изузетост из патитентбилности, као и ако је пријава
за патент за проналазак или за корисни модел прво
поднета директно страној држави а није поднет
захтев за испитивање поверљивости. У поступку
оглашавања ништавим усмена расправа се спроводи
на захтев странака у поступку оглашавања ништавим
или ако је у конкретном случају то неопходно. Као
резултат
спроведеног
поступка
оглашавања
ништавим патент може бити оглашен ништавим у
целости, одржан на снази у целости у измењеном
облику.
У 2017. години поднето је 34.123 захтева за
преиспитивање одлука. Од тога 28.472 (83.4%) за
патент за проналазак, 5.236 за корисни модел и 415
за индустријски дизајн. Решених захтева 2017.
години је било 15.484 за патент за проналазак, 2.524
за корисни модел и 275 за индустријски дизајн,
укупно 18.284 захтева. У 2017. години поднето је
4.565 захтева за оглашавање ништавим од тога 1.126
за патент за проналазак, 1.961 за корисни модел и
1.312 за индустријски дизајн. Од 1985. године Веће
је примило укупно 177.412 захтева за преиспитивање
и 50.045 захтева за оглашавање ништавим а до 2017.
решило је 152.518 захтев за преиспитивање и 45.853
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захтева за оглашавање ништавим. Против одлука
Већа подносилац пријаве има право жалбе суду у
року од три месеца од датума пријема обавештења о
одлуци Већа. Кинески судски систем је двостепен,
што значи да против одлука првостепених судова
може се изјавити жалба другостепеном суду. У 2017.
године првостепени и другостепени судови примили
су 1.705 жалби од тога 437 у вези са одлукама за
преиспитивање патената и 1.268 у вези са одлукама о
оглашавању ништавим.
Патентни систем у Кини омогућава два начина
борбе против повреде права. Један је преко суда, а
други административни пут. Административним
спровођењем права се баве локални IP заводи (нпр. у
Тијанђину). У случају повреде права локални IP
завод може да узме узорке као доказе, посредује
између страна ради накнаде штете, издаје налоге
нпр. налог за прекид повреде права, али не може да
одлучује
о
накнади
штете.
Предност
административног спровођења права је у томе што је
поступак релативно једноставнији, бржи и мање
кошта у односу на судски поступак. За спровођење
судске заштите у области интелектуалне својине
надлежна су специјализована одељења у оквиру
општих судова и три суда за интелектуалну својину
У Пекингу, Гванџоу и Шангају, основани 2014.
године.
У оквиру IT система које SIPO користи, осим
интерног система, представљени су и Cloud Patent
Examination system (CPES) и Patent search and
Analysis System. У оквиру интерног система постоји
е-систем који покрива цео поступак пријаве за
проналазак, за корисни модел или за индустријски
дизајн, а могу да му приступе подносиоци,
испитивачи и заступници. Cloud Patent Examination
system (CPES) је један од 3 међународно доступних
система које је SIPO развио како би се омогућио
приступ информацијама не само корисницима из
патентних завода већ и обичним корисницима
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широм света. CPES је створен у циљу повећања
квалитета и ефикасности испитивања, скраћивања
времена испитивања и смањења трошкова
испитивања дељењем информација између завода.
Систем је почео са радом 2015. године и обезбеђује
приступ информацијама патентним заводима међу
којима су SIPO, EPO, JPO, KIPO, USPTO and DPMA.
Помоћу овог система испитивачи могу деле
информације у вези са испитивањем пријава, као што
су библографски подаци, решершни извештаји,
објављени документи од стране завода о различитим
судским одлукама, као и у вези са статусом
патентних документа у свим земљама које
достављају податке. Постоји могућност и превођења
докумената, као и прављења група за дискусију.
SIPO је обезбедио и приручник и видео за помоћ у
разумевању овог система и позива на глобално
дељење патентних информација и даље прикупљање
информација из различитих земаља. Други глобални
систем који је SIPO развио 2011. године je Patent
search and Analysis System који омогућава
претраживање у документима из више од 100
земаља, региона и организација. Документи се
недељно ажурирају. Омогућава аутоматску претрагу
и у документима на другим (9 различитих) језицима.
Учесници семинара поред тога што су упознати
са патентним системом у Кини упознати су са
историјом и културом Кине. Такође, учесници
семинара су имали прилику да посете фирму CREG
(China Railway Engineeering Equipment Group Co.,
Ltd.) кoja сe бави производњом машина за копање
тунела.
Последњег дана семинара организован је ИП
салон где су учесници семинара приказали кратке
презентације о ИП систему у својим земљама, док је
организатор припремио видео запис о целом
семинару.
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕПО)
„Недеља посвећена руковођењу интелектуалном својином”
Минхен, 9. до 12. јула 2018. године
ИЗВЕШТАЈ
Наташа Миловановић, начелник Одељења за машинство, електротехнику и општу технику
Мара Калајџијевић, самостални саветник у Групи за европске интеграције и међународну сарадњу
Европски завод за патенте у Минхену је од 09 12.07.2018. године, био домаћин пете по реду
конференције „IP Executive Week“. Годишњи догађај
који заједнички организују Европски завод за
патенте (ЕПО) и Завод за интелектуалну својину
Европске уније (ЕУИПО) окупио је представнике из
више од 60 националних завода из целог света, који
су дискутовали о актуелним питањима из области
интелектуалне својине. Кроз пленарне сесије,
интерактивне радионице и панел дискусије,
овогодишњи „IP Executive Week“ је омогућио
учесницима да разматрају питања која се односе на
утицај техничких иновација на рад завода,
администрацију у националним заводима и
спровођење права интелектуалне својине. Завод за
интелектуалну
својину
Републике
Србије
представљалe су Наташа Миловановић, начелник
Одељења за машинство, електротехнику и општу
технику и Мара Калајџијевић, самостални саветник у
Групи за европске интеграције и међународну
сарадњу.
Christoph Ann (Professor of Law, Technical
University of Munich) је модерирао догађајем током
сва четири дана. Он је поздравио све учеснике,
нагласио да је ово пети састанак по реду као и да је
овогодишњи
програм
обезбедио
преглед
најактуелнијих питања из области интелектуалне
својине. У својој поздравној речи, председник ЕПО-а
Antonio Kampinos је рекао да су састанци резултат
сарадње ЕПО-а и ЕУИПО-а и да представљају добит
за обе организације као и да из године у годину овај
догађај окупља све више представника националних
завода. Глобални изазови у патентирању нових
технологија (вештачка интелигенција, велики
подаци, блокчејн технологије, 3Д штампа) створили
су потребу да права интелектуалне својине буду
мање
апстрактна
а
више
транспарентна,
релевантнија, ефикаснија и више кориснички
орјентисана. Он је истакао да је циљ повећати
ефикасност и ефективност система интелектуалне
својине унутар Европе али и глобално јер сви ми
чинимо део мреже интелектуалне својине и
међусобно имамо исте кориснике. Теме састанка су
тренутно најактуелније и уколико им приђемо на
прави начин оне не морају да представљају изазове
већ прилике. У својој уводној речи Nellie Simon
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(Head of Cabinet (acting) and Director, Digital
Transformation Department, EUIPO) је нагласила да је
организација коју она представља пре неколико
година
прешла
са
улоге
искључиво
административног органа (који само региструје
права) на потпуно функционални завод за
интелектуалну својину, увођењем међународне
сарадње, опсерваторије и одељења за спровођење
права. Вештачка интелигенција и велики подаци
донеће велике промене у начину на који заводи
функционишу а заправо то се већ дешава. Она је
истакла да ЕПО представаља важног партнера у
области тренинга, размене запослених и праксе.
Прву сесију под називом „Организационе
промене и извршења“ отворила је Roberta Romano
Gotsch (Chief Operating Officer, Mobility and
Mechatronics, EPO). Она је представила промене које
су уведене у ЕПО-у како би се одговорило текућим
изазовима. Један од изазова са којима се ЕПО сусрео
је повећано интересовање за патентну заштиту.
Након финансијске кризе 2008. године, бележи се
стални раст у поднетим пријавама патената,
нарочито од 2010. године (раст од 58% за период
2010-2017. година) што је суочило завод са стално
растућим радним оптерећењем. Међутим и поред
тога, продуктивност у ЕПО-у се повећава из године у
годину, пре свега захваљујући унапређењу интерних
процеса који омогућавају да се обради већи прилив
пријава без компромиса у погледу квалитета по коме
је ЕПО увек препознатљив. Све то постигнуто је
увођењем
Система
управљања
квалитетом,
повећањем капацитета (укупан број радних места за
испитивање патентних пријава је повећан за 400),
успостављањем стабилног система класификације
(СРС систем) и дигитализацијом радних места. Нове
технологије са највећим бројем патентних пријава
(медицинске технологије, дигиталне комуникације,
компјутерске технологије, електрични уређаји и
транспорт) представљају технологије које се брзо
развијају. Подносиоци све више захтевају рани увид
у поступак патентирања својих проналазака, што се
директно одразило и на организацију радног
оптерећења у ЕПО-у. У 2017. години започет је
процес реорганизације одељења. Ово је обухватило
спајање два директората која су била задужена за
испитивање пријава и оперативну подршку. Нова
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организациона структура, примењена од 01. јануара
2018. године обухвата нови директорат „Patent
granting process“ са три сектора која осликавају
реалност у индустријама и рефлектују промене
трендова у главним областима патентирања:
-

Информационе и комуникационе технологије
(25 одељења за претраживање и испитивање
пријава и 1 одељење за опозицију);
Покретљивост и мехатроника (21 одељење за
претраживање и испитивање пријава и 2
одељења за опозицију);
Здравствена заштита, биотехнологија и хемија
(22 одељења за претраживање и испитивање
пријава и 2 одељење за опозицију).

Са ова три сектора ЕПО је добио је добио
агилнију структуру која може на најбољи начин да
служи корисницима посебно у погледу времена,
високог квалитета и јефтинијих услуга. Наставак
пословања са високим квалитетом је обезбеђен у
сваком сектору преко три нова „Chief operating
Officers“, док паралелно са њима, тим сениор
менаџера може доносити пословне и операционе
одлуке. Још један пример активности која доводи до
вишег квалитета рада је и увођење формалног
испитивања унутар сваког испитивачког одељења и
стварање посебних одељења намењених опозицији.
Спајање у тимове патентне испитиваче и службенике
који се баве формалним питањима пријава смањило
је ризик за настанак грешке условљене „шетањем“
пријава између различитих одељења, смањило
кашњења у поступцима и повећало хармонизацију у
пракси поступања. Исти тим од 5-9 формалних
службеника директно је у интеракцији са 60-так
патентних испитивача. Они се баве свим формалним
пословима по пријавама патената као нпр. све
кооресподенције, таксе, ажурирање података о
променама итд. Новом организацијом успостављено
је и 5 нових одељења за опозицију која чине око 500
патентних испитивача, који троше око 30% свог
радног времена на послове опозиције. Њима
подршку пружа 56 формалних службеника.
У име ЕУИПО-а о променама организационе
структуре и њеној имплементацији је говорила Nellie
Simon. Она је истакла да су сви капацитети, извори и
системи
управљања
организовани
тако
да
подржавају сврху завода као потпуно функционалне
организације. Унутрашњи фокус је на повећању
продуктивности и управљању ресурсима. Радни
методи
засновани
су
на
стандардизованој
продукционој линији са специјализацијом као
основним погоном за ефикасност. Сматрајући да је
највећи допринос руководства повећање знања
запослених у ЕУИПО-у је извршена мобилизација
знања која је обухватила:
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-

-

-

Формирање
тзв.
кругова
знања
који
подразумевају комбиновање различитих врста
знања и експертизе како би се дошло до бољих
решења;
Искоришћавање најмањих јединица знања –
дефинисање и имплементација база знања која
садржи све неопходне детаље и информације;
Одређивање које ће се информације делити и са
ким;
Коришћење индивидуалних знања и капацитета
на начине који могу допринети општем успеху
(номинација
пројектних
менаџера,
проналажење талената);
Стварање веза са корисницима и добављачима
(успостављање корисничких сервиса, јачање
институционалних веза, продајни менаџмент);
Детекција промена и одговарање на промене
околине и на тржишту (отварање економског
одељења);
Учење тј. формирање Академије.

Осим знања и тимског рада допринос
трансформацији операционих одељења дали су и
посебно осмишљени ИТ алати. Развој техничких
решења који подупиру ефикасност у организацији
обухвати је алате који помажу у класификацији,
алате који се користе у поступцима опозиције и
поништаја и алате за упоређивање предмета заштите.
На крају презентације истакнуто је да је формирано
радно окружење које међусобно сарађује како би се
подржала размена знања и тимски рад. ЕУИПО је
постао транспарентан и у исто време атмосфера
сарадње је допринела лакшој комуникацији тимова.
У оквиру рада на пројектима сваки дан започиње 15то минутним састанком на коме се дискутује о томе
шта ће свако, појединачно, тог дана радити.
Друга сесија програма под називом „У служби
корисника и побољшања квалитета“ фокусирала се
на систем управљања квалитетом и ресертификацију
стандарда ISO 9001 за целокупни процес
патентирања као и на важност укључивања
спољашњих корисника и мотивисање запослених.
Систем управљања квалитетом у ЕПО-у
представио је Niclas Morey (Principal Director, User
Support and Quality Management, EPO), који је
истакао да се ЕПО политика квалитета базира на
седам основних принципа:
1.
2.
3.

Приврженост тј. активно учешће руководства у
активностима квалитета.
Правна сигурност тј. признавање патената са на
највећом претпоставком правне валидности.
Поуздана и ефикасна услуга за добробит
корисника и друштва.
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4.
5.
6.
7.

Стално унапређење кроз тренинг, алате,
процедуре и процесе.
Укључивање запослених и руководиоца у
доношење одлука.
Доношење одлука заснованих на чињеницама и
информацијама.
Отвореност тј. повезаност са корисницима.

Као организација заснована на знању, ЕПО
верује да квалитет почиње са запосленима. Основни
послови патентног испитивача (класификација,
претраживање, испитивање, признање патента и
опозиција) обављају се искључиво у ЕПО-у тј. за ове
послове не ангажују се трећа лица. Нови испитивачи
добијају у просеку 45.5 дана интерактивних тренинга
и инструкција у току прве године. Током тог периода
имају ментора (искусног испитивача) који надгледа
све активности. У ЕПО-у сматрају испитивача
потпуно обученог за посао након 4-5 година рада.
Највећи квалитет у поступку признања патента може
се постићи само уколико извори информација који се
користе у тим поступцима имају висок квалитет.
ЕПО испитивачи имају приступ највећој светској
колекцији патентне документације. Њу чини преко
милијарду техничких података у 178 база података.
Као одговор на потребе и захтеве корисника у
погледу рокова испоручивања услуга, који су
интегрални део квалитета, ЕПО је започео
иницијативу познату као „Рана извесност“ са циљем
убрзања поступка регистрације патента. У оквиру
ове иницијативе дефинисани су следећи циљеви:
-

-

-

Испоручивање извештаја о претраживању у
року од 6 месеци од датума подношења. Овај
циљ је већ испуњен током 2017. године када је
просек испоруке износио 4.8 месеци;
Смањење времена испитивања (од тренутка
подношења захтева за суштинско испитивање)
на 12 месеци, до 2020. године. Током 2017.
године, просек испитивања је био 22.1 месец;
Завршетак поступка опозиције у року од 15
месеци до 2020. године. Током 2017. године
просек поступања по опозицији је износио 22.4
месеца.

ЕПО-ва позиција главног лидера у квалитету
потврђена је поново 2018. године у анкети који
спроводи IAM магазин и којој учествују патентни
професионалци из целога света и по којој је ЕПО
први завод у свету по квалитету услуга које пружа.
Nicolas Vigneron (Acting Head of Customer
Management Service, EUIPO) представио је услуге и
производе који ЕУИПО нуди а на чији квалитет
утичу сами корисници. Као највеће изазове у
ЕУИПО-у виде како реаговати и брзо одговорити на
захтеве за заштиту жига и дизајна и упита или
интервенција који упућују странке. Ефективна
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решења намењена странкама обухватају различита
online решења (нпр, алати који детектују сличне робе
или различити алати за претраживање), тренинг и
подршку (нпр. кориснички сервис, вебинари,
радионице) и интеграција мишљења и оцена
корисника ради побољшања квалитета. Један од
циљева ЕУИПО-а је постизање реалног квалитетаЗбог тога је уведена пракса да странке проверавају
одлуке по опозицији, уз поштовање тајности
поступка. Странке које оцењују одлуке ЕУИПО-а не
могу бити странке у поступку и добровољно се
пријављују за овај процес. На овај начин мења се
перцепција и ЕУИПО испитивача и корисника
њихових услуга. Поступак исоитивања жигова
захтева одређено време. Стратегија за убрзање
времена испитивања у први план је поставила рад на
старијим предметима, поднетим пре 2010. године.
Сматрају да када ових залиха више не буде било, рок
за испитивање пријава жигова биће дефинисан на 12
месеци. То је неопходно како би се обезбедила
конзистентност и предвидљивост. ЕУИПО користи
имедерне технологије да подржи овај циљ нпр. алати
који пружају помоћ корисницима приликом
формирања листа роба и услуга као и водичи о томе
како саставити јасну, прецизну и прихватљиву листу
класа. Такође, постоје и алати који дају подршку
испитивачима у ефикасном поступку испитивања
или поступку по опозицији.
Другог дана догађаја, учесници су разматрали
утицај модерних технологија на пословања завода за
интелектуалну својину посебно утицај вештачке
интелигенције и блокчејн технологије. У оквиру
сесије „Подршка људским активностима кроз
вештачку интелигенцију“ дат је преглед утицаја који
вештачка интелигенција има на широки спектар
различитих сектора почевши од производње и
пољопривреде до здравља и транспорта као и утицај
на пословање националних завода и њихову везу са
корисницима.
Yann Meniere (Chief Economist, EPO) je у свом
обраћању у оквиру теме „Проналасци који се односе
на вештачку интелигенцију и 4. индустријска
револуције“ истакао да 4. индустријска револуција
залази у многе секторе и не односи се искључиво на
ИК технологије. Нпр. број патентних пријава у
области аутоиндустрије са садржајем који се односи
на проналаске примењене на рачунару порастао је за
27%, у периоду 1998-2014. У истом периоду број
пријава из области медицинских технологија које за
предмет заштите имају проналаска примењене на
рачунару порастао је за 18%. 4. индустријска
револуција утиче и на патентни систем који
представља
стару
институцију.
Иницијално,
патентни систем је подржавао иновације у тзв.
хардвер технологијама. Данас, софтвер, као нова
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технологија, постаје покретач иновација. Патентни
систем треба да буде спреман да заштити иновације
засноване на софтверу и то је наш изазов.
Искуства
у
патентирању
вештачке
интелигенције представио је Francesco Zacca
(Principal Director Operations, Information and
Communications Technology, EPO). Вештачка
интелигенција је настала 1996. године и дуго година
је имала репутацију да није успела да постигне оно
што је обећавала. Стога се поставља питање шта се
догодило па је вештачка интелигенција постала
толико актуелна тј. шта је то ново. Пре свега,
постојање великог броја алгоритама тј. дубинског
учења, затим велика компјутерска моћ и велики
подави. Све ово резултира ефектом који се огледа у
томе да уместо да људи пишу софтвере, данас
подаци пишу софтвере. Када је вештачка
интелигенција у питању, патентни заводи су пред
изазовима у три области:
-

-

Вештачка интелигенција као проналазак који се
примењује на рачунару (како анализирати
пријаве)
Вештачка интелигенција као проналазач
(Вештачка интелигенцијаствара проналаске,
користи се и за писање пријава, претраживање
стања технике, итд.)
Коришћење вештачке интелигенције у поступку
испитивања пријава и помоћ у доношењу
одлука.

Према Конвенцији о европском патенту (КЕП),
програми рачунара, као такви не могу се штитити
патентом. ЕПО је дефинисао приступ „две препреке“
за разматрање проналазака који се примењују на
рачунару. Прва препрека односи се на технички
карактер тј. да ли је проналазак за који се тражи
заштита, посматран у целини, изузет од заштите.
Друга препрека односи се на оцену да ли је предмет,
за који се тражи заштита нов, у смислу чл. 54. КЕП-а
и да ли има инвентивни ниво у смислу чл. 56. КЕП-а.
ЕПО је добро припремљен за испитивање
проналазака који припадају 4 индустријској
револуцији. Добра припремљеност се пре свега
однои на стручан кадар, ригорозну контролу
квалитета и испитивање у року од 12 месеци, од
уласка у суштинско испитивање. Како би се
обезбедио предвидљив приступ патентнирању
софтвера неопходно је разумети у потпуности
концепт „техничког карактера“ и процедура које се
односе на применљиве на рачунару. Због тога су сви
испитивачи у свим одељењима прошли обуку
испитивање за ову врсту проналазака и једном
годишње се ажурирају водичи за испитиваче.
О предвиђању утицаја вештачке интелигенције
на рад ЕПО-а говорио је Rene Kraft (Chief Information
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Officer, EPO), који је истакао да вештачка
интелигенција већ има велики утицај на свакодневни
живот (приватни и професионални). Патентни заводи
нису изузетак од тога. Утицај вештачке
интелигенције присутан је у свим областима
деловања завода. У својој презентацији, Kraft се
посебно фокусиорао на директан утицај вештачке
интелигенције на поступак испитивања патената.
Као
посебни
примери
примене
вештачке
интелигенције у ЕПО-у наведени су следећи
примери:
-

-

-

-

Аутоматска класификација (у припреми): Више
од 50% пријава успешно се прекласификује
применом вештачке интелигенције. Као алат за
класификовање се користе неуронске мреже
које су истрениране тј. научене на постојећим
класификованим документима;
Усмеривани први корави у претраживању (у
примени): Овај алат обезбеђује високу вредност
предпретраживања.
Систем
аутоматски
генерише листу од око 60 докумената који
садрже бар један изузетно релевантан документ
у 63% случајева. Ово се постиже неуронским
мрежама заснованим на 60000 документа који
се на месечном нивоу обучавају на новим
информацијама тј. новим извештајима о
претраживању;
Неуронски машински превод (у тест фази):
Омогућује
патентним
испитивачима
да
претражују стање технике независно од језика
патентних докумената. Коришћење машински
преведених докумената дуплира проналажење
стања технике. Неуронске мреже трениране су
на 55 милиона упарених реченица;
Откривање неусклађености са КЕП-ом: Алат
омогућава
испитивачима
идентификацију
проналазака који се примењују на рачунару,
који се могу класификовати у свим областима
по систему Кооперативне класификације и чија
мануелна идентификација је у прошлости била
тежак задатака. Прототип заснован на
машинском учењу израђен је на систему NLP
(Natural Language Processing).

У оквиру презентације дат је и приказ планова
које ЕПО има за будућност а који су усмерени на
структуисаном приступу подршци у свакој фази
испитивања пријава патената која ће се пружити кроз
виртуелног асистента који је креиран као помоћ у
доношењу одлука. Ово захтева дугорочну стратегију
у дизајнирању новог патентног процеса подржаног
од стране вештачке интелигенције који би требало да
обухвати подршку целокупном интелектуалном раду
испитивача. То ће довести до унапређења
појединачног развоја у области претраживања и
испитивања као и до помоћи испитивачима у
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доношењу високо квалитетних одлука. Као закључак
намеће се чињеница да што је више података и
докумената доступно то је систем заснован на
вештачкој
интелиценцији
бољи.
Вештачка
интелигенција ће засигурно оснажити патентне
заводе. ЕПО је доста уложио, у последњих неколико
година, у кадрове, податке и менаџмент како би
створио услове за одрживи успех. Убедљиви први
резултати примене вештачке интелигенције већ су
постигнути. ЕПО има јасну визију о томе како
пружити подршку испитивачима како би се
побољшао квалитет претраживања, подржао процес
доношења
одлука,
извршила
аутоматизација
администраирања таксама и јачала институционална
знања. Све ово је само један сегмент начина на који
ће вештачка интелигенција утицати на пословање
ЕПО-а у годинама које долазе.
Фокус четврте сесије био је на повећању
сигурности која долази применом блокчејн
технологије и огледа се кроз аутентификацију
података, праћење и превенцију повреде права и
регулисање ових питања уговорима. Bastian Best
(European patent attorney, Bardehle Pagenberg, Munich)
на почетку свог предавања дефинисао је блокчејн
као дељењу базу података са временским печатом и
то у трајном ланцу информација без потребе
постојања поузданог централног ауторитета. Због
својих карактеристика ова технологија успешно се
може применити и у националним заводима.
Регистри за ауторска дела засновани на блокчејн
технологијама омогућили би корисницима да
региструју своја ауторска дела и дају лиценце без
посредника.
Сама
технологија
гарантује
аутентичност без потребе за доказивањем. Међутим,
блокчејн технологија даје гаранцију да је нешто
регистровано у блоку тј. да је неко лице поседовало
ауторско дело ало то није доказ да је лице заиста
прави власник ауторског дела. Такође потешкоћу
може да представља и чињеница да оно што се
постави у блок не може да се промени што значи што
значи да би било немогуће урадити пренос права.
Примена блокчејн технологије у регистрима за
патенте, по речима предавача не би имала много
смисла. Патенти по дефиницији захтевају централни
орган који ће администрирати патентима. Због тога
употреба блокчејна чија је почетна идеја да обезбеди
сигурност без централног ауторитета не би имали
користи. Ова технологија успешно се може
применити у случајевима детекције и откривања
повреде права интелектуалне својине. Компаније би
могле да унесу додатни таб о производу који
цариницима може да помогне да препозна повреду.
За разлику од вештачке интелигенције, где се већ
види употреба и примена, у области блокчејна то још
увек није случај. Блокчејн се одликује великим
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нивом сигурности и ефикасности али у случајевима
примене у области права интелектуалне својине, који
захтевају централна решења немају велику примену.
Трећи дан конференције отворио је Nathan
Wajsman (Chief Economist, EUIPO) који је
представио Европску опсерваторија за праћење
повреде права интелектуалне својине. Правни основ
за успостављање опсерваторије за повреду права
интелектуалне својине дата је Регулативом ЕУ бр.
386/2012 од 19. априла 2012. године а 2016. године
опсерваторија је прешла из надлежности Комисије у
надлежност ОХИМ-а (ЕУИПО). Опсерваторија је
успостављена као мрежа свих држава чланица и 67
европских и међународних асоцијација из приватног
сектора, 8 удружења који представљају потрошаче и
цивилно друштво завршно са Европском унијом и
међународним организацијама као што су Еуропол,
Интерпол, Светска организација за интелектуалну
својину и Светска трговинска организација. Да би
мрежа ојачала ради се на развоју међународне
сарадње да би се прибавиле чињенице и докази да се
подржи ефикасна политика и креирају ресурси и
оруђа да се ојача борба против повреде права
интелектуалне својине и да се ради на унапређењу
свести о значају интелектуалне својине и негативним
последицама кривотворења и пиратерије. У том
циљу издате су публикације као што су „Трговина
кривотвореном и пиратованом робом“ и „Трговина
кривотвореном робом у зонама слободне трговине“
као и „Мапирање путева у трговини кривотвореном
робом“. Кључно питање је који је обим и какви су
трендови у трговини кривотвореном и пиратованом
робом? Направљена је анализа трговине кривотвореном
робом коришћењем података царине о заплењивању
кривотворене робе и података о међународној трговини
и бројни разговори су спроведени са службеницима за
спровођење права – царином, полицијом и експертима
из привреде. ОЕЦД је 2008 спровео пројекат о
трговини кривотвореном и пиратованом робом на
територији Европе. Кључни резултати до којих се
дошло указују да је вредност кривотворене робе у
САД-у 338 милијарде евра што одговара 2,5% глобалне
трговине, док је у ЕУ вредност трговине 85 милијарди
евра што одговара 5% укупног увоза у ЕУ.
Од производа се пре свега кривотворе патике,
одећа, предмети од коже, компјутери, сатови,
оптичка и медицинска опрема, парфеми и козметика
и играчке. Гране индустрије које највише трпе штету
од кривотворења су индустрије сатова, прераде коже,
одеће, дувана, парфема и козметике, шешира,
играчке, одећа, итд. Фалсификати најчешће долазе из
Кине, Хонг Конга, Турске и Сингапура а највише се
повређују права носиоца из САД-а, Италије,
Француске, Швајцарске и Јапана.
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Израђен је велики број студија како би се
утврдио утицај кривотворења на ЕУ у секторима
који се сматрају посебно осетљивим. Утицај се
огледа у смањеној продаји у легитимним пословима,
смањени су приходи од пореза, мања је запосленост,
велики су трошкови борбе против кривотворења и у
јавном и у приватном сектору. Утицај на приватан
сектор је такође велики. Мања су улагања у привреду
чиме се смањују плате – од тога трпи домаћинство и
мања је потрошња што утиче и на привреду
повратно. Самим тим су мање и таксе и порези чиме
се утиче на владу која може да исплаћује мања
социјална давања. Од будућих активности планира
се израда студија , нарочито о улози друштвених
медија у кривотворењу, наставак сарадње са ОЕЦДом, где се планира програм студија за 2019-2020, као
и стално развијање оруђа са циљем да се помогне
потрошачима да пронађу садржаје који су легални.
На кривотворење се раније гледало као на злочин без
жртве, али више је него јасно да у случајевима
кривотворења лекова, као и свега што човек
примењује у телу и на телу постоји велика опасност
за живот човека.
Yann Meniere (Chief Economist, EPO) представи
је начине на које се може учинити да мала и средња
предузећа постану свесна својих права и добара.
Предузећа која у Европи имају интензивну заштиту
права интелектуалне својине доприносе бруто
националном дохотку у вредности од 5,7 трилиона
евра или 42%, а предузећа која интензивно
патентирају имају учешће од 2 трилиона евра или
15% у односу на целокупну европску привреду.
Предузећа са интензивном заштитом интелектуалне
својине стварају 82 милиона радних места или 38%, а
предузећа која интензивно патентирају имају 36
милиона радних места или 17%. Удео предузећа која
интензивно раде на заштити интелектуалне својине
имају удео од 66% у увозу, а 71% у извозу из ЕУ.
Предузећа која интензивно раде на патентирању
имају 71% удела у увозу у ЕУ, а 93% на извозу из
ЕУ. ЕПО је припремио студије случајева које су
урађене са циљем да демонстрирају да европска мала
и средња предузећа могу да створе стратешку
вредност од патената и да их треба подучавати како
да користе патенте да подрже своје послове и како да
искористе унитарни патент и унитарни патентни суд.
Да би се ова област унапредила потрено је радити на
развоју свести да су патенти значајни за средња и
мала предузећа, обезбеђивати стално нове
материјале за обуку, ту обуку базирати на
дискусијама и вежбама. Потребно је израдити
стратегију развоја интелектуалне својине и
менаџмента интелектуалном својином. Да би се
подигла свест јавности потребне су маркетиншке
кампање које укључују и друштвене медије и израду
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веб сајтова за интернет. Платформа за обуку
подразумева синергију стварања ИС, њене процене,
заштите и комерцијализације уз постојање стратегије
и менаџмента за управљање ИС.
Пет корака да се развије дидактички концепт
подразумевају изабрану студију случајева обраћањем
пажње на главну техничку област, пословни модел,
географско порекло, експертски ниво тренера,
кључне поруке. Потребно је поставити пажљиво
циљеве и развити анализу резултата и посебно
подстаћи питања за дискусију. Циљеви ове обуке
треба да нарочито нагласе конкурентску предност у
области ИС, неопходне кораке за формулисање
стратегије, могући сценарио користи од прихватања
ризика за прибављање патентне заштите у Европи,
израда портфолија за заштиту ИС и обуку менаџера
за ИС у ком циљу треба припремити материјал за
обуку.
Како патентиране технологије могу бити
корисне код повреде права и откривања копирања и
кривотворења представио је Yannis Skulikaris
(Director, Information and Communication Technology,
EPO). Током конференције је више пута истакнуто
да живимо у време четврте индустријске револуције
у којој највећи значај има вештачка интелигенција.
Наглашено је да је будућност у софтверу и да се све
одвија у виртуелизацији физичког света. Вештачка
интелигенција се јавља не само у улози предмета
проналаска или оруђа које помаже у раду, посебно
испитивању патената, већ се јавља и као проналазач
нових технологија. У погледу борбе против
пиратерије и кривотворења постоје најновија научна
и технолошка решења која помажу потрошачима да
верификују да се ради о оригиналној роби. Следеће
државе су најтеже погођене трговином „лажном“
робом, пре свега: САД, Италија, Француска,
Швајцарска, Јапан, Немачка, Велика Британија,
Луксембург, Финска, Шпанија, Белгија, Кина.
Шта технологија може да учини против тога?
Изложени су следећи методи:
Индиције које се могу очитати машинама као
бар код, нанопартикуле, матрикс. То су
обележја или кодови прикачени на објекте, на
пример водени жиг на банкнотама, маркице на
одевним артиклима. За њих је потребна посебна
опрема за локализацију, очитавање и
евалуацију.
Заснивају
се
на
разним
технологијама као што су радио фреквенца,
скенирање слике, нано технологија. Пример за
индиције које се могу очитати машинама је
РФИД структура маркице подесне за
одређивање аутентичности неког производа или
његовог дела и система обраде информација
што омогућује одређивање аутентичности.
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Свака маркица носи информације у оквиру
РАМ меморије и одговара на радио талас којим
се може очитати и тако потврдити
аутентичност;
Дубоко учење (неуралне мреже трениране да
разликују оригинале од копија) Дубоко учење је
врста машинских алгоритама који користе
каскаду нелинеарног обрађивања информација
и сваки лејер користи излаз из претходног
лејера као улаз. Учење се може вршити и
супервизираном и не-супервизираном модусу.
Уче се нивои представа који одговарају
различитим нивоима апстракције и ти нивои
онда сачињавају хијерархију концепата, (који
одговара оригиналној роби).;
Блокчеин (софтверска технологија која израђује
софтверске
непромењиве
трансакције).
Блокчеин
је
база
података
која
је
децентрализована, дистрибуирана и користи се
за компјутерске трансакције чији се запис
касније не може ретроактивно променити без
мењања свих накнадних блокова података и
пристанка мреже. Ово омогућава учесницима
да верификују и изврше ревизију свих
трансакција на веома јефтин начин. За
коришћење блок чеина је карактеристична
бескрајна репродуктивност и могућност
размене вредности на бржи, безбеднији и
јефтинији начин.

У оквиру догађаја извршена је и
посета
Европској јужној опсерваторији. Државе чланице
које су основале Европску јужну опсерваторију су
Аустрија, Белгија, Република Чешка, Данска,
Финска, Француска, Немачка, Италија, Холандија,
Пољска, Португал, Шпанија, Шведска, Швајцарска,
Велика Британија и Аустралија као стратешки
партнер. Астрономија је често описана као најстарија
наука и нема сумње да је уливала страхопоштовање поглед ка Млечном путу и звездама од најстаријих
времена био је загонетка за човечанство. Данас је
астрономија
једна
од
најдинамичнијих
и
најмодернијих наука које користе неке од
најнапреднијих технологија доступних научницима.
Ово је узбудљиво доба за астрономију – технологија
нам допушта да студирамо објекте на крају
универзума и откривамо доказе о постојању планета
и звезда. Можемо да постављамо фундаментално
питање – да ли смо сами у универзуму. Европска
јужна опсерваторија је еминентна међувладина
научна и технолошка организација. Она спроводи
амбициозан програм фокусиран на дизајн,
конструкцију и функционисање моћних телескопа на
Земљи. ЕСО такође игра одлучујућу улогу у
промоцији и организацији сарадње у астрономским
истраживањима. Телескопи се налазе у Атакама
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пустињи у Чилеу – на локацијама Ла Сиља, Паранал
и Чахнантор, који имају идеалну климу. То су
планине високе 2400м неких 600км северно од
Сантјага де Чиле. Постоји неколико оптичких
телескопа са огледалима промера 3,6 метара. Главно
огледало је компјутерски контролисано и та
технологија се сада примењује код највећих
модерних светских телескопа. Ту је и највећи
соларни ловац на планете ХАРПС – спектограф са
незапамћеном прецизношћу.
Сваке године дођу захтеви за 2000
истраживачких пројеката који захтевају коришћење
телескопа у Чилеу са више ноћи него што стоји на
располагању. ЕСО је најпродуктивнија астрономска
лабораторија на свету. Подаци се похрањују у
научној архиви која има 1,5 милион слика или 65
терабајта што одговара обиму литературе од 30
милиона књига од по 1000 страна. За то би било
потребно 1000 км полица.Следећи корак је ВЛТ или
Екстремно велики телескоп са огледалом од 39
метара – то ће бити светско највеће око на небу –
највећи оптички инфра- црвени телескоп на свету.
Прве резултате имаћемо 2024 године. Седиште
опсерваторије налази се у Гаршингу поред Минхена.
То је научни, технолошки и административни центар
где се спроводе развојни прогрми. Посета
опсерваторији подразумевала је интерактивну
изложбу, посету планетаријуму и предавање
инжењера задуженог за постављање најновијег
екстра великог телескопа у Чилеу.
Последљи дан у оквиру „IP Executive Week“
био је посвећен управљању променом и односима са
клијентима, промени перспективе и еволуција
окружења у домену интелектуалне својине. Ruben
Hernandez, (Founder, International Presentation
Academz, Munsing, Germany) одржао је предавање
посвећено изградњи тимског духа и мотивацији
професионалаца да се боље прилагоде окружењу у
домену интелектуалне својине које се стално мења.
Да би било могуће мотивисати тим да се прилагоди
перспективи која се стално мења потребна је
еластична
организациона
структура,
добре
комуникацијске способности, инвентиван дизајн
посла као и способност да се промени перспектива.
Шта значи способност мењања перспективе и како се
стиче? Главна сврха размишљања је да се не
размишља. Ум ради са циљем да разјасни конфузију
и несигурност и тада успоставља обрасце. Касније он
само функционише да би препознао обрасце у
спољном свету. Чим препозна образац, ум се
„удобно смести“ у њега и тера даље – даље
размишљање је непотребно. Дакле ми размишљамо у
„етикатама“ и кад једном дефинишемо шта спада под
одређену „етикету“, само лепимо етикете и
„искључимо памет“. Перцепција је средство које нам
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служи да информације које долазе уобличимо у
препознатљив образац. Природна тенденција
размишљања је да подржи позицију која је већ
заузета и до које смо једном стигли, само другим
средствима. Другим речима, природна тенденција
ума је сигурност, извесност и ароганција.
Када се једном формира образац, ум више не
анализира и не сортира информације. Све што се
тражи је да има довољно стимуланса и података да
се окине тај образац и налепи дата етикета. Могуће
су различите брзине поступка размишљања. Или
врло брзо или веома полако. Развој технике често
путује брзом пругом. Када је већ дошло до развоја,
унапређења новости могу се убрзати у овом правцу.
Шта онда да се ради? Научите да обраћате пажњу.
Схватите да је прављење етикета нормално и често
се одвија по унапред дефинисаном моделу али није
увек корисно ни тачно. Зато вежбајте да
размишљате. Како то можете учинити? Сврха
латералног размишљања је да обезбеди промишљен
и свестан начин да прескочите образац и ослоните се
на грешке или случајне покушаје. То је веома спор
процес који се састоји од бројних покушаја и
грешака. Ми се лако закочимо у одређен став (начин
на који организујемо информације у шему), и нисмо
у стању да променимо ту перцепцију и да сагледамо
свет на други начин. Многи интелигентни и
креативни људи могу истовремено бити и веома
ригидни. Креативна личност може да перципира на
начин који је различит од већине – али да се онда
закочи у својој перцепцији – и онда није у стању да
промени шему.
Потребно је свесно мењати шематизовано
размишљање. Латерално размишљање не треба
мешати са интелигенцијом или креативношћу. Пре
ће бити да је то став и известан број дефинисаних
метода. Став ума укључује вољу да се погледају
ствари на различите начине. То укључује разумевање
начина на који ум користи шеме и потребу да
побегне од устаљене шеме и да пређе на неку бољу.
То је свестан напор и вежбање да се промени
перспектива – и често се постиже кроз праксу са
вежбама и играма за латерално размишљање. Како
постићи добре комуникацијске вештине? Пут за
добру комуникацију је следећи:
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Слушајте да би сте разумели
Схватите пре него што проговорите
Говорите тако да вас могу схватити
Схватите пре него што наставите
Поновите шта сте разумели

Ништа ново, али изврсна комуникација је
такође напор да се дискутује, да се наша устаљена
позиција стави „на чекање“ и да се испитају нови
приступи са различитих позиција. Дакле, мењајте
перспективу. То захтева свестан напор пошто је
мишљење обично употребљено за подржавање већ
формираног схватања. Каква треба да буде
организациона структура за високу мотивисаност.
Структура треба да следи стратегију. Стратегија се
администрира
кроз
дизајн
организације.
Стратегијски помаци често захтевају да се структура
промени. Узрок томе су нове технологије, промене
тржишта и ниво квалификација. У неким
компанијама су претерано заокупљени својом
структуром , презаузети собом, тако да на виде
спољне промене и нове трендове. Када компанија
нема одговарајућу структуру то негативно утиче на
мотивацију. То је као скривена болест. Утиче и на
културу компаније чиме постаје затворен круг.
Други фактори који се захтевају од лидера тима су
следећи:
интегритет,
искреност,
поштење,
поузданост, поверење. Ми ово знамо и то нас води да
поверујемо да све ово поседујемо. Ове квалитете
треба стално демонстрирати. Али као увек „Дух је
вољан, али тело је слабо“. Не заборавите да је важан
мотивациони фактор – забава.
Сви људи воле да се забаве. У ствари сви
сисари уче кроз забаву. Та радост треба да остане са
нама целог живота. Ако додамо тај фактор забаве
нашим животима и односима то може бити
позитиван помак у нашем радном окружењу.
„IP Executive Week“ је био добра прилика за све
учесника да размене идеје и искуства и стекну нова
знања о систему интелектуалне својине и пројектима
односно стратегијама развоја националних завода, да
остваре контакт са колегама у другим заводима и
унапреде активности у међусобној сарадњи.
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ЕВРОПСКИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ
„ПРЕТРАЖИВАЊЕ У EPOQUE NET-У (НАПРЕДНИ НИВО) УКЉУЧУЈУЋИ ПРЕТРАЖИВАЊЕ У
НЕПАТЕНТНОЈ ЛИТЕРАТУРИˮ
Хаг, 17. до 21.9. 2018. године
ИЗВЕШТАЈ
др Снежана Шарбох, самостални саветник, Одељење за машинство, електротехнику и општу технику
Саша Здравковић, самостални саветник, Одељење за машинство, електротехнику и општу технику
Семинар ЕПО Академије под називом „Epoque
Net Searches (Advanced level) including searching in
Non-Patent literature, који је одржан у Европском
патентном заводу у Хагу, од 17. до 21. септембра
2018. године, имао је за циљ како упознавање
учесника са напредним функцијама алата за
претраживање Epoque Net, тако и стицање знања и
вештина из креирања и прилагођавања концепата
претраживања и стратегија претраживања ради
повећања ефикасности претраживања, не само у
патентним базама већ и у базама непатентне
литературе. Семинару су поред представника
националних завода чланица Европске патентне
организације присуствовали и представници других
националних завода. Поред представника Србије,
семинару су присуствовали представници следећих
земаља: Аустрије, Бугарске, Чешке, Естоније,
Финске, Мађарске, Марока, Норвешке, Пољске,
Португала, Румуније, Русије, Словачке и Турске.
Након отварања семинара од стране господина
Доменика Голција (Domenico Golzio), начелника
одељења Search & Knowledge Европске патентне
организације, и господина Нилса Стевнсборга (Niels
Stevnsborg), старијег саветника из Европске патентне
академије, агенду семинара је представио Раду
Давид (Radu David), патентни испитивач у ЕПО.
Прву презентацију је имао господин Алан
Бејкон (Alan Bacon), патентни испитивач у ЕПО, на
тему функција актуелне верзије 5.20 Epoque Net-а,
чему је претходило навођење новина претходне
верзије 4.50 у које спадају: функција Pre-Search,
затим интерфејс за претраживање јапанских
класификација FI/FT/IC у X-Full-у, као и опција
Translation on the Fly у Internal-у.
Прва разлика верзије 5.20 у односу на
претходну верзију 4.50 су логичке базе података
(logical databases). Логичка база података је
виртуелна база података која представља скуп
физичких база података. Претраживање у логичкој
бази
се
спроводи
преко
јединственог
идентификационог броја (Reference Identifier – RID)
који се додељује сваком документу, а који је повезан
са бројем пријаве (application number). Логичка база
не укључује сва поља физичких база ради
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избегавања
дуплирања
података
приликом
претраживања и приказивања резултата претраге.
Тако из базе EPODOC укључују поља: PN, AP, PR,
CPC и IC , док из база EPODOC и WPIAP користе
поље ТI. Лoгичке базе се не ажурирају, већ се само
ажурирају физичке базе које логичка база обухвата,
при чему логичка база увек омогућава приступ
најактуелнијим подацима сваке физичке базе коју
обухвата. Логичка база је динамичка у смислу права
приступа. Другим речима она се прилагођава
физичким базама у складу са правима приступа
корисника. Основна предност логичких база је
претраживање помоћу једног упита, који резултира
једним приказаним резултатом, при чему нема
потребе пребацивати податке из једне базе у другу.
Логичким базама се приступа преко Internal-a
(команда ..FI LD), након чега се добија листа 3
логичке базе за три језика ЕПО (PATDEW,
PATENW, PATFRW). Кликом на сваку базу добија се
колекција физичких база коју дата логичка база
садржи. Као и у свакој другој бази листи доступних
поља са одговарајућим описима се приступа преко
команде ..FIELD. Командом ..LI се добија прво
доступно поље из физичких база које логичка база
обухвата, док се путем команде ..LI COMPLETE
добија листа свих поља, свих физичких база, што
може да доведе до дуплирања поља.
У наставку су објашњене и нове функције:
Viewer Exporter и припрема ..DDOC. Viewer Exporter
омогућава експортовање података из Viewer-a и
интерфејс са другим алатима. Активира се десним
кликом на Drawer  Export Drawer, одн. у Viewer-у:
File  Export  Export All Drawers. Резултати су
доступни
у
експортном
директоријуму
(Epoquenetdata  Export). С друге стране припрема
..DDOC, која је већ доступна у оквиру опције
Presearch, представља веома корисну опцију за
претраживање референци наведених у документима
објављених у преко 210 земаља, слично као што то
ради припрема ..DOC, али на ефективнији начин.
Поред тога, припрема ..DDOC није осетљива на
величину слова (case sensitive), док упит може да
обухвати и параметре. Помоћу ове опције упит се
може формирати преко обележавања текста у
Viewer-у који садржи једну или више референци,
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следи десни клик и Add to Current Working List. На
крају је наведено да последња верзија Epoque Net-а
има модул за извештавање IT службе о кваровима и
проблемима, који није релевантан за претраживање,
већ за сервисирање и отклањање кварова.
Уследио је рад у групама са патентним
испитивачима ЕПО-а. Групу за хемију су преводили
испитивачи Алан Беjкон (Alan Bacon) и Елс ВадоВан Гелдр (Els Vadot-Van Geldre), групу за
електротехнику су предводили Золтан Међеши
(Zoltán Meggyesi) и Дан Журка (Dan Jurca), а групу
за машинство Томас Ингелгард (Tomas Ingelgård) и
Луиш Вердељо (Luis Verdelho). Том приликом је
одржана кратка презентација на тему уобичајених
функција и команди Epoque Net-а након које је
уследио рад на практичним примерима.
На почетку другог дана испитивач Елс ВадоВан Гелдр је одржалa презентацију на тему припрема
(preparations), које представљају скупове снимљених
команди које се заједно извршавају. Разликују се
приватне припреме (private preparations) и јавне
припреме (public preparations). Приватне припреме
сачињава и користи само један корисник. Оне су
корисне за меморисање упита за које је вероватно да
ће се користити више пута, затим за листе синонима,
као и комплетне стратегије претраживања са
комбинацијама са више упита и њиховим
комбинацијама. За измену и чување приватних
припрема користи се Preparation Editor. Oбјашњен је
начин састављања приватних припрема, објашњене
су и неке корисне јавне припреме укључујући: 1.
..STAT која врши статистику на основу резултата
упита, као нпр. ..STAT CCI, 2. ..CR која пребацује
податке између база, 3. ..V која пребацује документе
у Viewer. С друге стране јавне припреме могу
користити сви корисници. За разлику од приватних
припрема, јавне припреме се могу само прегледати
али не и мењати. Припреме се покрећу у Internal-у
путем дугмета PrepList или укуцавањем Alt+L и
бирањем припреме из листе у попап прозору.
Алтернативно toмe, треба откуцати: ..<име
припреме>.
После ове презентације, учесници су поново
подељени у три групе (хемија, електротехника и
машинство) које су до краја другог дана наставиле с
радом на практичним примерима из припрема. По
подне је у оквиру рада пo групама одржана
презентација и рад на практичним примерима у вези
команди Fami/Refi и +Cla за претраживање фамилија
докумената и одговарајућих референци, одн. за
приступ класификационим шемама. На крају другог
дана одржана је презентација праћена радом на
практичним примерима, на тему команде Combi за
претраживање патентне (Epodoc) и непатентне
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документације (NPL), која проналази цитиране и
цитирајуће документе на основу унетог броја
документа, као и одговарајуће чланове фамилије,
што је добра пракса на почетку и крају сваког
претраживања, јер на почетку ова функција даје
добру оријентацију у погледу проналажења и
провере класа, a помаже и у случају када се пронађу
P и Е документи, док на крају представља добру
проверу да није дошло до пропуштања релевантних
докумената. Combi се може покренути на три
начина: 1. Као ..Combi припрема, 2. Преко SEA бара
и 3. Селектовањем текста и бирањем из pull down
менија у Viewer-у.
Трећи дан семинара био је посвећен Viewer-у и
X-Full-у. У преподневном делу семинара учесници
су били подељени у три групе, при чему је свакој од
група одржана одржана презентација која се
односила на функције Viewer-а и обухватила је:
Viewer Family, Editing priority – Colour coding, Figure
link, Automatic flipper – Mosaic display, Drawer icons,
Text import & highlights, History info, Export drawer,
VIEWER embedded COMBI, COMBI, Pre – Search,
Additional Features, Adapt display order и Keyboard
Layout Preferences. У односу на претходну годину, у
Viewer нису уведене никакве нове функционалности,
тако да је ова презентација превасходно била
намењена освежавању знања учесника. После тога су
учесници до паузе за ручак наставили с радом на
практичним примерима за рад у Viewer-у.
У току паузе за ручак за учеснике семинара је
организована посета новој згради ЕПО, која се
налази непосредно поред зграде у којој је одржан
семинар. Иако је нова зграда ЕПО-а званично
отворена крајем месеца јуна, она још увек није у
потпуности ушла у функцију. Тренутно су у њој у
току завршни грађевински радови, као у постепено
пресељење запослених из старе зграде у нову зграду,
које се одвија по унапред одређеном редоследу.
Очекује се да ће завршетак свих радова на новој
згради бити окончан почетком новембра месеца,
после чега ће се приступити рушењу преосталог дела
старе зграде ЕПО-а.
По подне је одржано следеће предавање, које се
односило на X-Full, a предавач је био испитивач
Томас Ингелгард. X-Full омогућава претраживање по
читавом тексту патентне и непатентне литературе,
паралелно претраживање апстракта у Epodoc и WPI
бази, претраживање на три језика, претраживање по
класама, проналазачима, кључним речима, Fтерминима итд. Може да се претражује и кроз
претходне резултате претраге из Internal-а, као и кроз
Х-фајлове. Резултати претраживања могу да се
поређају помоћу Rank and View функције. Резултати
могу да се сачувају као Х-фајлови. Поред тога, могу
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да се покрену једноставне личне припреме
(синоними) и припреме и то као ..strs. Предавач је
затим говорио о концептима претраживања и
прављењу упита. Након oвe презентације, учесници
су поново подељени у три групе, које су до краја
трећег дана наставиле рад на практичним примерима
за претраживање у XFull-у.
Четврти дан семинара почео је поново радом по
групама. Предавачи задужени за поједине група су
одржали предавања о формирању ефикасне
стратегије претраживања. Општи приступ за
ефикасно претраживање се састоји из следећих
корака: прво треба прегледати целу пријаву,
нарочито патентне захтеве (уз цртање одговарајућег
графа који приказује њихову међусобну повезаност,
тзв. „claim tree“), затим треба одредити суштину
проналаска и кључне речи (и њихове синониме);
следећи корак је опција PreSearch, која омогућава
испитивачу да приступи документима која су
цитирана у предметној пријави (чиме се смањује
време припреме за претраживање); следећи корак је
избор класа и кључних речи. За претраживање је
веома корисно направити табелу у оквиру које ће по
колонама бити приказани одређени концепти
претраживања
са
коришћеним
кључним
речима/синонимима и класификационим симболима.
При томе треба имати у виду да се за један појам
често користе различити термини у патентној и
непатентној литератури, те зато треба изабрати добре
кључне речи за оба претраживања, односно
прилагодити синониме. После овога, учесници су
наставили рад на практичним примерима.
Поподне су учесницима одржана два
предавања. Прво је одржао господин Стивен Адамс
(Stephen Adams) из компаније Magister Ltd. из Велике
Британије, специјализоване за претраживања. Он је
говорио о статистичкој обради патентних података,
као и стратегијама претраживања у циљу њиховог
добијања. Он је навео да постоје две различите врсте
стратегија у зависности да ли се врши претраживање
на основу појединачног патентног документа или на
основу предмета претраживања ради одређивања
стање технике у жељеној области. Основни
критеријуми за претраживање су кључне речи, као и
релевантне патентне класификације. Такође је било
речи о најчешћим грешкама због којих може доћи до
изостављања
кључних
докумената
при
претраживању. Пример за то је чињеница да сви
патентни документи немају апстракте на енглеском
језику, као језику који се најчешће користи за
претраживање, због чега се неће појавити међу
резултатима уколико се претраживање врши само по
кључним речима. Други пример су тешкоће са
утврђивањем идентитета подносиоца пријава у
различитим земљама, па чак и у истој земљи, будући
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да се сви заводи не придржавају стандардизованог
уношења имена подносилаца и проналазача (на
пример, име италијанске компаније G.D. SpA се
може наћи у базама патентних података написано на
десетак различитих начина, као што су GD SPA, G.D
SpA, G D Societa per Azioni и тако даље). Такође
постоје случајеви када велике корпорације не
подносе пријаве на своје име, већ то чине мање
компаније у њиховом власништву (на пример, Audi,
Škoda, Bugatti или Seat, које припадају корпорацији
Volkswagen). Поред тога, било је речи о различитим
сврхама претраживања, као што су претраживање
ради утврђивања на које области технике је усмерена
активност компаније од интереса, као и у којим
земљама, и са којим циљем (истраживање и развој,
производња, продаја). Данас се за ове сврхе
употребљавају
комерцијални
програми
за
претраживање и анализу патентних података, као
што су STN International, Questel, Dialog, Minesoft,
TotalPatent и други, док су за презентацију резултата
довољни и једноставнији програми који омогућавају
одговарајуће табеларне и графичке приказе, као што
је Excel.
Предавање
посвећено
претраживању
непатентне литературе (NPL) одржали су Алан
Беjкон (Alan Bacon) и Луиш Вердељо (Luis Verdelho).
У Epoque Net-у се може претраживати у оквиру XFull-а, и представља скуп различитих база са
непатентном литературом. Корисник сам бира базу у
оквиру које може вршити и претраживање по
концептима. Осим оваквог претраживања NPL у
оквиру Epoque Net-а, представљене су и базе и
претраживачи који су доступни преко интернета.
Посебно су као примери истакнуте базе: Scopus
(www.scopus.com) која садржи апстракте и цитирања
академских чланака, обухвата преко 22 000 часописа
од
преко
5
000
издавача;
SAE
(https://saemobilus.sae.org/search) веома користан сајт
за област аутомобилске индустрије; US National
Library
of
Medicine
(www.nlm.nih.gov)
за
претраживање биомедицинске литературе итд. Исто
тако, Google је свима доступан претраживач и често
се користи за претраживање NPL. У оквиру његових
сервиса посебно су значајни Google Scholar
(https://scholar.google.com/)
и
Google
Patents
(https://patents.google.com/), који слично као и сам
Google имају основне и напредне (advanced) опције
претраживања. Такође је напоменуто и да се Google
Patents може користити за брзо превођење тражених
термина. Поред тога, имајући у виду да изузетно
велики број научних и стручних радова данас потиче
из азијског региона, они су указали на сајтове за
претраживање NPL који се користе за њихово
претраживање. То је пре свега Baidu, кинески пандан
Google-a (https://www.baidu.com/), затим сајт JST,
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односно Japan Science and Technology Agency
(https://www.jst.go.jp/EN/database.html), као и кинески
сајтови CNKI (http://www.cnki.com.cn/index.htm) и
Wangfangdata
(http://www.wanfangdata.com.cn/).
Напоменут је и значај коришћења сајта Wayback
machine (https://archive.org/) када је потребно
утврдити датум од кога су нека веб страница и,
уколико постоје, њене различите верзије постале
доступне на интернету. Наглашено је да се води
рачуна о безбедности и тајности података, пошто се
необјављене пријаве сматрају поверљивим, тако да
претраживање треба обавити да се ни на који начин
не може доћи до садржаја необјављене пријаве, како
би се спречила свака могућа злоупотреба.
Као и претходна три дана, и овог дана су након
презентације, учесници поново подељени у три
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групе, које су до краја радног времена наставиле
претраживање NPL на припремљеним практичним
примерима.
Пети дан семинара започео је радом у групама
у оквиру кога је спроведена практична вежба
претраживања на конкретном примеру патентне
пријаве, као и рад на примерима које су припремили
поједини учесници семинара. Семинар је завршен
заједничком сесијом током које је закључено да је
семинар био одлична прилика упознавање с
најновијим верзијом овог алата за претраживање, те
за размену знања и искустава како између
испитивача ЕПО-а и учесника, тако и између самих
учесника семинара, после чега су учесницима
додељени сертификати о учешћу, чиме је овај
семинар окончан.
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