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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   

  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 (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

Number of the earlier application (or patent) to which the 

present document is an addition 

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена (62) 
Number of the earlier application from which the present 

document has been divided out 

Број основног патента  за сертификат о додатној заштити   (68) Number of the basic patent for an SPC 

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

Име носиоца патента (73) Name of the owner of patent 

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

Број и датум подношења међународне пријаве (86) Number and filing date of the international application 

Број и датум међународне објаве (87) 
Number and date of the publication of the interational 

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

о додатној заштити 
(94) Duration of the SPC or date of expiry of the SPC 

Назив производа (95) Name of the product 

Датум и број пријаве европског патента (96) Date and number of the European patent application 

Датум и број објаве признатог европског патента (97) 
Date and number of publication of the granted European 

patent 

 

ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА  - TYPES OF DOCUMENTS 

 

Објава пријаве патената  са извештајем о стању технике A1 Publication of the patent application with search report 

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике А2 Publication of the patent application without search report 

Посебна објава извештаја о стању технике А3 Separate publication of search report 

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Мали патенти U1 Petty patents 

Објава захтева за признање сертификата о додатној заштити I1 Publication of the request for the grant of an SPC 

Објава признатог сертификата о додатној заштити I2 Publication of the granted SPC 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications 
 

 

(51)  A24F 19/00 (2006.01) (11) 2015/0202 A1 

(21) P-2015/0202 (22) 19.03.2015.  

(54) TEHNIČKA PEPELJARA ZA RESTORANE I 

DOMAĆINSTVO 

(71) STANOJEVIĆ, Slavoljub, Bulevar Nemanjića 

32/24, 18000 Niš, RS 

(72) STANOJEVIĆ, Slavoljub, Bulevar Nemanjića 

32/24, 18000 Niš, RS 

(57) Tehnička pepeljara koga omogućuje odlaganje cigareta 

na svom ležištu u vodoravnom položaju ne zagađuju svoj 

filter, jer su stranice pod kosim uglom te se pepeo zadržava 

na dnu same pepeljare. Takođe i na terasi za vreme strujanja 

vetra cigareta ostaje u samoj pepeljari. 

 

(54) TEHNICAL ASHTRAY FOR RESTAURANTS 

AND HOUSEHOLDS 

 

(57) Technical ashtray allows placement of the cigarettes 

in the ledge, in horizontal position so that filter is not 

pollute, since the sides of the ashtray are inclined and the 

ash stays on the bottom of the ashtray. Also, when used 

on the terrace, during windy weather, cigarettes remains 

in the ashtray. 
 

(51)  A61L 2/20 (2006.01)

 A61L 9/015 (2006.01) 
(11) 2016/1008 A1 

(21) P-2016/1008 (22) 18.11.2016.  

(54) APARAT  ZA DEZINFEKCIJU ČETKICA ZA 

ZUBE 

(71) STANOJČIĆ, Vladimir, Obrenovačka 29,  

11253 Sremčica-Beograd, RS 

(72) STANOJČIĆ, Vladimir, Obrenovačka 29,  

11253 Sremčica-Beograd, RS 

(57) Апарат за дезинфекцију четкица за зубе, према 

проналаску, који се примењује за дезинфекцију 

четкица за зубе или зубних протеза, састоји се од 

елемената (7),(8),(9),(10),(11) и (12), који могу бити 

различитог облика и величине, усклађене према 

величини филтера ваздуха постављеног у простору 

елемента (7), величини генератора озона постављеног 

у простор елемента (8), величини држача четкица за зубе 

или држача зубних протеза постављеног у простор 

елемента (9), величине грејача ваздуха постављеног у 

простор елемента (10), величине каталитичког 

деструктора озона постављеног у простор елемента (11), 

величине вакум пумпе или вентилатора постављеног у 

простор елемента (12), сл.1 пресек В-В. Неповратни 

вентили (1),(3),(4),(5) користе се да простори елемената 

(8-9),(10) и (11), у којима се обављају задати процеси, 

буду херметички затворени, а отварају се аутоматски, 

када се укључује вакум пумпа или вентилатор према 

софтверу. Отвор (2) између простора елемената (8) и (9), 

обезбеђује током времена дезинфекције несметан пролаз 

озона из простора елемента (8) у простор елемента (9), 

где се налази четкица за зубе или зубна протеза. 

Електроника која регулише рад апарата постављена је 

заједно са вакуум пумпом или вентилатором у простор 

елемента (12), који је отворен за излаз ваздуха без озона 

у атмосферу, према стрелици IZLAZ VAZDUHA, 

приказаном на сл.1 уздужни пресек В-В. Такође и 

простор (7) је отворен за ULAZ VAZDUHA, приказано 

стрелицом сл.1 уздужни пресек В-В. Цео склоп је 

притегнут елементима за причвршћивање, који пролазе 

кроз отворе (13), којих има 4 симетрично распоређених, 

приказаних у попречном пресеку А-А сл.1. 

 

(54) DEVICE FOR DESINFECTION TOOTHBRUSH 

 

(57) According to invention, which is applied for desinfection 

of toothbrushes or dental prostheses, device for disinfection 

toothbrushes consists of following elements (7, 8, 9, 10, 11, 

12), which can be different shapes and sizes adjusted 

according to the size of air filter element set in space of 

element (7), size of ozone generator set in space of element 

(8), size of toothbrush holders or dentures holders set in space 

of element (9), size of air heater set in space of element (10), 

size of catalytic ozone destructors set in space of element 

(11), size of vacuum pump or fan set in space of element 

(12), Figure 1- section (В-В). Non-return valves (1, 3, 4, 5) 

are used so that spaces of elements (8, 9, 10, 11), that perform 
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specify process, to be sealed and to be opened automatically, 

when it involves a vacuum pump or fan according to 

software. Opening (2) between space of elements (8) and (9), 

during time provides time ozone disinfection unobstructed 

passage from space of element (8) into space of elements (9), 

where are toothbrush or denture. Electronics that regulates 

operation of machine is set with a vacuum pump or a fan in 

space of element (12), which is open to air outlet of ozone in the 

atmosphere, to arrow AIR OUTLET, shown in figure 1 

longitudinal section (В-В). Whole assembly is tightening 

fasteners passing through holes (13), of which there are 4 

symmetrically distributed, shown in cross-section A-A figure 1. 
 

(51)  A63B 22/14 (2006.01)

 A63B 23/00 (2006.01) 
(11) 2016/0920 A1 

(21) P-2016/0920 (22) 31.10.2016.  

(54) SPRAVA ZA VEŽBANJE MIŠIĆA KOJI VRŠE 

ROTACIJU DONJEG DELA TELA U ODNOSU NA 

GORNJI OKO OSE KIČME SA PODESIVIM 

OPTEREĆENJEM 

(71) GNJIDIĆ, Branko, Mileve Marić Ajnštajn 76/1, 

11070 Novi Beograd, RS 

(72) GNJIDIĆ, Branko, Mileve Marić Ajnštajn 76/1, 

11070 Novi Beograd, RS 

(57) Справа за вежбање мишића који окрећу под 

оптерећењем доњи део тела у односу на горњи око осе 

кичме под оптерећењем које се остварује тако што човек 

стоји на радној плочи 3 и преноси јој оптерећење ногама 

у виду момента, тј спрега сила услед чега се она окреће 

око вођице 5 и вертикално подиже уз вођицу 5 зато што 

је тако условљава коса плоча 4 која се налази испод 

радне плоче 3, на начин да точак 13 радне плоче 3 путује 

кружно на одређеном пречнику по косој плочи 4. 

Положај радне плоче 3 контролише блокирајућа кочница 

28, док се подешавање косе плоче 4 обавља навојним 

вретеном 20. У другој варијанти оптерећење ногама у 

виду момента на радну плочу 35 доводи до тога да се 

уже намотава на главчину радне плоче 35 и подиже 

тегове 39 вертикално навише, док избор начина вежбања 

и оптераћења као и контролу покрета радне плоче 35 

омогућују граничник 44 са анкером 42 и папучом 41. 

  

 

(54) DEVICE FOR EXERCISING MUSCLES WITH 

ROTARY MOVEMENT OF THE LOWER BODY 

PART RELATIV TO THE UPPER BODY PART 

AROUND THE AXIS OF THE SPINE WITH 

ADJUSTABLE LOAD 

 

(57) Device for exercising muscles with rotary 

movement of the lower body part relativ to the upper 

body part around the axis of the spine with adjustable 

load, which is accomplished by a man standing on the 

worktop 3 and transferring the load with legs as torque, 

ie force couple  that creates rotation and lifting of the 

worktop 3 around guide 5 due to inclined plate 4 located 

below the worktop 3, so that the wheel 13 of the worktop 

3 moves in a circle of specified diameter on the inclined 

plate 4. The position of the worktop 3 is controlled by a 

blocking brake 28, while adjustment of inclined plate 4 

is done with threaded spindle 20. In another embodiment 

the load, in the form of torque on the worktop 35, causes 

the reeling of the cable  on the worktops 35 and lifted 

weights 39 vertically upward, while the choice of 

exercise mode, load and motion control of the worktops 

35 is allowed by the stopper 44 with anchor 42 and pedal 

41. 
 

(51)  B42D 15/00 (2006.01)

 B42D 25/00 (2014.01) 
(11) 2016/0391 A1 

(21) P-2016/0391 (22) 04.11.2013.  

(86) WO   04.11.2013.   PCT/RS2013/000019 

(87) WO   07.05.2015.   WO   2015/065217 

(54) OJAČANA KNJIŽICA DOKUMENTA I 

PROIZVODNJA NJENE STRANICE SA 

PODACIMA 

(71) NBS - ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I 

KOVANOG NOVCA - TOPČIDER, Pionirska 2,  

11000 Beograd, RS 

(72) DRAGOVIĆ, Tomislav, Omladinskih brigada 

24/19, 11000 Beograd, RS; JEVTIĆ, Ljubomir, 

Strahinjića Bana 43, 11000 Beograd, RS; RAŠIĆ, 

Marko, Ive Andrića 4, 11550 Lazarevac, RS 

(57) Ојачана књижица документа и производња њене 

странице са подацима обезбеђује јачу конструкцију 

шава, безбедније линије спојева између странице са 

подацима, танких филмова (спојних елемената), 

корице и/или задње или прве странице књижице 

документа, све у смислу доказа кривотворења и 

трајније области шава (18) у смислу веће 

издржљивости на савијање и отпорности на чупање 

странице. То је постигнуто представљањем 

специфичне методе производње идентификационог 

документа који поседује страницу са подацима 

(13011). Страница са подацима је произведена са 

минимум два одвојена (посебна) спојна елемента, у 

форми танких флексибилних филмова лоцираних у 

ивичној области странице са подацима, који се 

користе за ојачано спајање са остатком књижице 
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идентификационог документа шавним или опционо 

адхезивним спајањем. У овом проналаску, спојни 

елементи су са једне стране спојени са страницом са 

подацима. Друга страна тих спојних елемената која 

се простире пет или више милиметара након шавног 

споја може бити спојена са суседним страницама 

књижице и/или другим додатним спојним 

елементима уз помоћ адхезивне везе или веза (22, 23, 

24, 24а, 24ћ, 24с), које у овом проналаску имају 

функцију безбедносних доказно-кривотворних 

адхезивних веза. У различитим изведбама овог 

проналаска, различит број спојних елемената може 

на овај начин бити двоструко спојен. Суседне 

странице књижице за ове безбедносне адхезивне везе 

могу бити корица књижице документа (20) или прва / 

задња страница (21) књижице документа. 

 

(54) REINFORCED DOCUMENT BOOKLET AND 

ITS DATA SHEET PRODUCTION 

 

(57) Reinforced document booklet and its data sheet 

production methods provide stronger scam construction, 

safer lines of connection between the data sheet, thin 

films (connecting elements), back cover page and/or last 

or first document booklet page, all in the sense of temper 

proofing, and more durable area of seam (18) in the 

sense of higher bending resistance and sheet puling 

strength. This is achieved by introducing specific 

production method of identification document which is 

consisting data sheet (13011). Data sheet is produced 

with minimum two separated connecting elements, in the 

form of thin flexible films located on the edge area of a 

data sheet, which are used for reinforced assemblage 

with the rest of identification document booklet by seam 

and optionally adhesive connection. In this invention, 

each connecting element is from one side attached to the 

data sheet. The other side of those connecting elements 

prolonging five millimeters or more after the seam 

connection can be connected to the neighboring booklet 

pages and/or other additional connecting elements by 

means of adhesive bond or bonds (22, 23, 24, 24a, 24b, 

24c), which in this invention has a function of security 

tamper proof (evidence) adhesive bond or bonds. In 

different embodiments of this invention, different 

number of connecting elements can in this way be 

double attached. Neighboring booklet pages for this 

security adhesive bond can be the back cover (20) of the 

document booklet or the first / last page (21) of the 

document booklet. 
 

(51)  C12P 21/00 (2006.01)

 C12P 21/06 (2006.01) 
(11) 2015/0361 A1 

(21) P-2015/0361 (22) 27.05.2015.  

(54) DIJETETSKI SUPLEMENT NA BAZI 

BIOAKTIVNIH PEPTIDA SA ANTIOKSIDATIVNOM I 

ANTITUMORSKOM AKTIVNOSTI 

(71)  BUGARSKI, Diana dr, Bulevar Arsenija 

Čarnojevića 126/3, 11070 Beograd, RS;  KNEŽEVIĆ-

JUGOVIĆ, Zorica dr, Omladinskih brigada 7g/3, 11070 

Beograd, RS; OKIĆ-ĐORĐEVIĆ, Ivana, Križanićeva 

13, 11050 Beograd, RS;  STEFANOVIĆ, Andrea, dr 

Dragoslava Popovića 16, 11120 Beograd, RS;  

JOVANOVIĆ, Jelena, Dositeja Obradovića 81/9, 11300 

Smederevo, RS;  GRBAVČIĆ, Sanja dr, Držićeva 9, RS; 

BUGARSKI, Branko dr, Mihaila Gavrilovića 28, 11050 

Beograd, RS 

(72) BUGARSKI, Diana, dr, Bulevar Arsenija 

Čarnojevića 126/3, 11070 Beograd, RS; KNEŽEVIĆ-

JUGOVIĆ, Zorica, dr, Omladinskih brigada 7g/3, 11070 

Beograd, RS; OKIĆ, ĐORĐEVIĆ, Ivana, Križanićeva 

13, 11050 Beograd, RS; STEFANOVIĆ, Andrea, Dr 

Dragoslava Popovića 16, 11120 Beograd, RS; 

JOVANOVIĆ, Jelena, Dositeja Obradovića 81/9, 11300 

Smederevo, RS; GRBAVČIĆ, Sanja, dr, Držićeva 9, 

11050 Beograd, RS; BUGARSKI, Branko, dr, Mihaila 

Gavrilovića 28, 11050 Beograd, RS 

(57) Садашњи проналазак обезбеђује нови дијететски 

суплемент на бази хидролизата протеина беланцета 

са способности да редукује хидроксилни радикал и 

инхибиторним ефектом на пролиферацију МСР-7 

туморских ћелија. Нови дијететски суплемент делује 

антирадикалски и антитуморски чак и при малој 

концентрацији захваљујући јединственом саставу и 

поступку који се заснива на комбинованом утицају 

ултразвучног претретмана протеина беланцета и 

једностепеној ензимској хидролизи. 

  

(54) DIETARY SUPPLEMENT BASED ON 

BIOACTIVE PEPTIDES WITH ANTIOXIDANT AND 

ANTITUMOR ACTIVITY 

 

(57) The present invention provides new dietary 

supplement based on egg white protein hydrolysate, 

capable of hydroxyl radical reduction and inhibitory 

effect on MPC-7 tumor cells proliferation. The new 

dietary supplement has antiradical and antitumor activity 

even at low concentrations due to its unique composition 

and procedure which is based on combined impact of 

ultrasound pretreatment of egg white proteins and single 

stage enzymatic hydrolysis. 
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(51)  F02C 3/04 (2006.01) (11) 2016/1092 A1 

(21) P-2016/1092 (22) 21.03.2014.  

(54) POSTROJENJE REKUPERISANOG GASNOG-

TURBINSKOG CIKLUSA SA MEŠNIM EJEKTOROM 

POGONJENIM VODOM POD PRITISKOM 

(71) STANKOVIĆ, Branko, Paunova 43/8, 11000 Beograd, RS 

(72) STANKOVIĆ, Branko, Paunova 43/8, 11000 Beograd, RS 

(57) Представљени концепт се односи на интегрисање мешног 

ејектора погоњеног водом под притиском у различитим 

конфигурацијама постројења гасно-турбинског циклуса са 

рекуперацијом отпадне топлоте, ради високо ефикасне 

производње механичке/електричне енергије/снаге у 

конфигурацијама постројења простог / међухлађеног / 

догрејаног / рекуперисаног гасно-турбинског циклуса. Гасно-

турбинска постројења са овако интегрисаним мешним 

ејектором, погоњеним водом под притиском или водом под 

притиском и компримованим ваздухом, омогућавају 

постизање високих термодинамичких степена корисности и 

специфичних радова разних конфигурација рекуперисаних 

гасно-турбинских циклуса. Овај начин интегрисања мешног 

ејектора вода-под-притиском-ваздух у постројењима 

рекуперисаног гасно-турбинског циклуса такође може да 

послужи и за ефикасну производњу и складиштење 

компримованог ваздуха високог притиска и ниске 

температуре. Овај начин интегрисања мешног ејектора вода-

под-притиском-ваздух у постројењима рекуперисаног гасно-

турбинског циклуса може се такође применити и на 

конфигурације постројења гасно-турбинског циклуса 

отвореног или затвореног тока са спољашњим сагоревањем 

угља или неког отпадног чврстог / течног горива, или на она 

која су погоњена нуклеарним горивом или обновљивим 

изворима енергије (Соларна енергија, биомаса). 

  

 

(54) RECUPERATED GAS-TURBINE CYCLE 

POWER PLANT WITH PRESSURIZED WATER 

DRIVEN MIXING EJECTOR 

 

(57) The disclosed concept relates to integration of 

pressurized-water-driven mixing ejector in various gas-

turbine-cycle power-plant configurations with waste heat 

recuperation, to the end of highly efficient generation of 

mechanical/electrical energy/power in simple / intercooled / 

reheat / recuperated gas-turbine-cycle configurations. Gas-

turbine-cycle power-plants with integration of mixing 

ejectors driven by pressurized water, or by pressurized water 

and compressed air, enable achieving of highly thermally-

efficient recuperated gas-turbine-cycle configurations with 

considerably increased power outputs. This method of 

integration of a pressurized-water-air mixing ejector in 

recuperated gas-turbine-cycle power-plants can also serve to 

the end of an efficient production of high-pressure low-

temperature compressed air. This method of integration of a 

pressurized-water-air mixing ejector in recuperated gas-

turbine-cycle power-plants can also be applied in open or 

closed gas-turbine-cycle power-plant configurations powered 

externally by coal or solid/liquid waste fuel, nuclear fuel or 

renewable sources (Solar energy, biomass). 
 

(51)  F03D 3/00 (2006.01) (11) 2015/0523 A1 

(21) P-2015/0523 (22) 06.08.2015.  

(54) TIHA VIŠEKRILNA VERTIKALNA 

VETROTURBINA SA AUTOMATSKIM 

USMERIVAČEM VAZDUHA KOJI PRATI 

PROMENU SMERA SPOLJAŠNJEG VETRA 

(71) ŠINIK, Ratomir, Braće Jerkovića 183,  

11010 Beograd, RS 

(57) Вертикална вишекрилна турбина са 

аутоматским усмеривачем ваздуха (5) сл.7. садржи 

произвољан број симетричних крила (1), турбине, у 

чијем је центру у обртном колу смештен 

аутоматским усмеривач ваздуха (5) који има облик 

ваљка (8) који је окретан око своје осе (о,0) преко 

осовиница (9) и (10) у лежиштима на доњој плочи 

(14) и горњој носећој плочи (13) и са отвором (3) за 

пролаз ваздуха кроз центар турбине, а који се 

протеже дуж у аутоматског усмеривача ваздуха (5), 

од подножја (11) до врха (12), а крила турбине (1), се 

окрећу око аутоматског усмеривача ваздуха (5) који 

заузима увек исти положај, од (90°) степени, у 

односу на смер кретања спољашњег ветра (2), 

захваљујући кормилима (6) који се налазе у отвору 

(3) обртног аутоматског усмеривача ваздуха (5) и 

аутоматски одржавају правац кретања ваздуха у 

турбини (15), а тиме и оптималну снагу турбине (15). 
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(54) QUIET MULTI-WING VERTICAL WIND TURBINE 

WITH AUTOMATIC AIR SPOILER WHICH FOLLOWS 

CHANGES IN OUTSIDE WIND DIRECTION 

 

(57) Vertical multi-blade turbine with automatic air deflector 

(5) Fig.7. contains arbitrary number of the symmetric turbine 

wings (1), in whose center in the runner is located an automatic 

air deflector (5) having the shape of the roller (8), rotatable 

around its own axis (o, 0) through the pin (9) and ( 10) in 

bearings on the bottom plate (14) and the upper supporting 

plate (13) with an opening (3) for the passage of air through the 

center of the turbine, which stretches along the automatic air 

deflector (5), from the bottom (11) to the top (12), and the 

wings of the turbine (1)  are pivoted around the automatic air 

deflector (5) which always takes the same position of the (90°) 

degrees with respect to the direction of outer wind (2) 

movement, thanks to the rudders (6), which are located in the 

opening (3) of rotary automatic air deflector (5) and 

automatically maintain the direction of air flow in the turbine 

(15), and thus the optimum power of the turbine (15). 
 

(51)  F41A 9/00 (2006.01) (11) 2015/0545 A1 

(21) P-2015/0545 (22) 18.08.2015.  

(54) DONOSAČ METKA, POLIMERNI, ZA OKVIR 

PUŠKE AK 47 I NJENE VARIJANTE 

(71) TODOROVIĆ, Radivoje, Antifašističke borbe 

21A/12, 11070 Beograd, RS 

(72) TODOROVIĆ, Radivoje, Antifašističke borbe 

21A/12, 11070 Beograd, RS 

(57) Polimerni donosač ima jednodelno izliveno telo (2) 

od visokootpornog polimera, uz ojačani zadnji deo (1) 

koji služi za zaustavljanje zatvarača u zadnjem položaju. 

Pozicija (3) na slici 2 je civija kojom se fiksira položaj 

umetka pravougaonog poprečnog preseka. 

 

 
(54) AMMUNITION MAGAZINE POLYMER 

FOLLOWER FOR AK 47 AND ITS VARIANTS 

 

(57) Polymer follower has one-piece molded body (2) of 

highly resistant polymer, with strengthened back side (1) 

which is used to stop the shutter in the rear position. 

Position (3) in Figure 2 is pin for fixing the position of 

rectangular cross-section inserted part. 

(51)  H02S 10/00 (2014.01) (11) 2015/0529 A1 

(21) P-2015/0529 (22) 10.08.2015.  

(54) JEDNOSLOJNA POLIMERNA FOTO ĆELIJA 

STIMULISANA NAIZMENIČNIM NAPONOM 

(71) DUDIĆ, Duško, Vinarska 9/12, 11080 Zemun, RS; 

LUYT, Adriaan, S., 6 Kowie Close, Kraaibosch Estate, 

Knysna Road, George, 6530, South Africa, OA 

(72) DUDIĆ, Duško, Vinarska 9/12, 11080 Zemun, RS; 

LUYT, Adriaan, S., 6 Kowie Close, Kraaibosch Estate, 

Knysna Road, George, 6530, South Africa, OA 

(57) Jednoslojna polimerna foto ćelija stimulisana 

naizmeničnim naponom za pretvaranje svetlosne 

energije u električnu energiju, se sastoji od polimera sa 

postavljenim površinskim elektrodama (1), generatora 

električnog signala (2), tranzistorskog komutatora (3) 

koji omogućava kolekciju struje sa polimernog 

materijala u slučaju nultog ili negativnog napona sa 

generatora (2) i diodnog ispravljača (4) koji omogućava 

stvaranje jednosmernog napona na izvodima ćelije. Rad 

opisane foto ćelije se zasniva na kolekciji relaksacionih 

struja sa površine polimera koje su nastale usled 

svetlosne i električne eksitacije. Kolekcija pomenutih 

relaksacionih struja se odvija u vremenskom intervalu 

kada pobudni generator daje nulti ili negativan napon. 

 
(54) AC STIMULATED SINGLE LAYER POLYMER 

PHOTO CELL 

 

(57) AC stimulated single layer polymer photo cell for 

the conversion of light energy into electrical energy, is 

made up of polymer with surface deposited electrodes 

(1), an electrical signal generator (2), transistor switch 

(3) which allows current collection from polymer 

material in the case of zero or negative voltage from the 

generator (2) and diode rectifier (4), which allows the 

creation of DC voltage at the output contacts of the cell. 

The principle of operation described above photo cell is 

based on a collection of relaxation currents from the 

surface of polymer that are caused by light and electrical 

excitations. The collection of these relaxation currents 

takes place in the time interval when the excitation 

generator provides a zero or negative voltage. 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  A01N 35/06 (2006.01)

 A01N 43/12 (2006.01)

 A01N 43/14 (2006.01)

 A01N 43/16 (2006.01)

 A01N 43/40 (2006.01)

 A01N 43/56 (2006.01)

 C07C 49/683 (2006.01)

 C07C 49/747 (2006.01)

 C07D 213/50 (2006.01)

 C07D 213/85 (2006.01)

 C07D 215/227 (2006.01)

 C07D 231/12 (2006.01)

 C07D 261/20 (2006.01)

 C07D 309/06 (2006.01)

 C07D 493/08 (2006.01) 

(11) 55269 B1 

(21) P-2016/0890 (22) 30.11.2012. 

(30) IN  30.11.2011.  DE34482011 

(86) WO   30.11.2012.   PCT/EP2012/074172 

(87) WO   06.06.2013.   WO   2013/079708 

(96) 30.11.2012.   12797857.5 

(97) 17.08.2016.   EP2785181B   2016/33   EN 

(54) 2-(SUPSTITUISANI-FENIL)-CIKLOPENTAN-

1,3-DION JEDINJENJA, I DERIVATI OD TOGA 

2-(SUBSTITUTED-PHENYL)-CYCLOPENTANE-1,3-

DIONE COMPOUNDS, AND DERIVATIVES THEREOF 

(73) SYNGENTA LIMITED, European Regional Centre 

Priestley Road Surrey Research Park, Guildford, Surrey 

GU2 7YH, GB; SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., 

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH 

(72) AVERY, Alaric, James, Syngenta Limited, Jealott's 

Hill, International Research Center, Bracknell, Berkshire 

RG42 6EY, GB; PHADTE, Mangala, Mahadev, Syngenta 

Biosciences Pvt. Limited, Santa Monica Works, Corlim, 

Ilhas Goa 403 110, IN; SCUTT, James, Nicholas, Syngenta 

Limited, Jealott's Hill, International Research Center, 

Bracknell, Berkshire RG42 6EY, GB; TAYLOR, John, 

Benjamin, Syngenta Limited, Jealott's Hill, International 

Research Center, Bracknell, Berkshire RG42 6EY, GB; 

VINER, Russell, Colin, Syngenta Limited, Jealott's Hill, 

International Research Center, Bracknell, Berkshire 

RG42 6EY, GB; WAILES, Jeffrey, Steven, Syngenta 

Limited, Jealott's Hill, International Research Center, 

Bracknell, Berkshire RG42 6EY, GB 

(74) MALEŠEVIĆ, Vladan,  Cara Lazara 7,  

11000 Beograd,  RS 
 

 

(51)  A01N 43/40 (2006.01)

 A01N 25/04 (2006.01)

 A01N 25/08 (2006.01) 
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(72) OTTO, Christiane, Monbijouplatz 9, 10178 Berlin, 

DE; WOLF, Siegmund, Gerlindeweg 24, 13505 Berlin, 

DE; FREIBERG, Christoph, Nüller Strasse 83, 42115 

Wuppertal, DE; HARRENGA, Axel, Sadowastrasse 17, 

42115 Wuppertal, DE; GREVEN, Simone, Am 

Schneckenacker 45, 41541 Dormagen, DE; 

TRAUTWEIN, Mark, Nelkenweg 2, 42489 Wülfrath, 

DE; BRUDER, Sandra, Beethovenstrasse 33, 53175 

Leverkusen, DE; EICKER, Andrea, Ruckes 101, 41238 

Mönchengladbach, DE; WILMEN, Andreas, 

Arndtstrasse 5, 50676 Köln, DE 

(74) MITROVIĆ, Predrag,  Alaska 36, 11080 Zemun,  RS 
 

 

(51)  C07K 16/46 (2006.01)

 A61K 39/395 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01)

 A61P 37/00 (2006.01) 

(11) 55229 B1 

(21) P-2016/0812 (22) 29.12.2010. 

(30) US  29.12.2009.  290840 P 

US  16.07.2010.  365266 P 

US  22.07.2010.  366743 P 

(86) WO   29.12.2010.   PCT/US2010/062436 

(87) WO   28.07.2011.   WO   2011/090762 

(96) 29.12.2010.   10803713.6 

(97) 29.06.2016.   EP2519543B   2016/26   EN 

(54) HETERODIMERNI VEZUJUĆI PROTEINI I 

NJIHOVE UPOTREBE 

HETERODIMER BINDING PROTEINS AND USES 

THEREOF 

(73) EMERGENT PRODUCT DEVELOPMENT 

SEATTLE, LLC, 2401 Fourth Avenue, Suite 1050, 

Seattle, Washington 98121, US 

(72) BLANKENSHIP, John, W., 9709 6th Avenue 

Northwest, Seattle, Washington 98117, US; TAN, 

Philip, 8704 200th Street SW, Edmonds,  

Washington 98026, US 

 

 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan,  Radoja Dakića 35/32, 

11070 Novi Beograd,  RS 

 

 

(51)  C07K 19/00 (2006.01)

 A61K 38/48 (2006.01)

 C07K 14/195 (2006.01)

 C12N 9/36 (2006.01)

 C12N 9/50 (2006.01)

 C12N 9/52 (2006.01) 

(11) 55230 B1 

(21) P-2016/0853 (22) 23.12.2010. 

(30) EP  23.12.2009.  09015998 

(86) WO   23.12.2010.   PCT/EP2010/007941 

(87) WO   30.06.2011.   WO   2011/076432 

(96) 23.12.2010.   10798274.6 

(97) 13.07.2016.   EP2516471B   2016/28   EN 

(54) HIMERNI POLIPEPTIDI I NJIHOVA 

PRIMENA U BAKTERIJSKOJ DEKOLONIZACIJI 

CHIMERIC POLYPEPTIDES AND THEIR USE IN 

BACTERIAL DECOLONIZATION 

(73) HYPHARM GMBH, Am Neuland 3,  

82347 Bernried, DE 

(72) GRALLERT, Holger, Am Angerfeld 17, 82362 

Weilheim, DE; LEOPOLDSEDER, Sonja, Am 

Meisteranger 30, 82362 Weilheim, DE 

(74) MSA IP MILOJEVIĆ, SEKULIĆ ADVOKATI,  

Terazije 29/V, 11000 Beograd,  RS 
 

 

(51)  C12R 1/90 (2006.01)

 A01N 63/00 (2006.01)

 A01N 63/02 (2006.01)

 C02F 3/32 (2006.01)

 C02F 103/02 (2006.01) 

(11) 55248 B1 

(21) P-2016/0881 (22) 03.12.2012. 

(30) FR  02.12.2011.  1161111 

(86) WO   03.12.2012.   PCT/EP2012/074248 

(87) WO   06.06.2013.   WO   2013/079722 

(96) 03.12.2012.   12795802.3 

(97) 27.07.2016.   EP2785879B   2016/30   FR 

(54) POSTUPAK ZA BIOLOŠKU KONTROLU 

LISTERIA 

METHOD FOR THE BIOLOGICAL CONTROL OF 

LISTERIA 

(73) Amoeba, 38 Avenue des Frères Montgolfier,  

69680 Chassieu, FR 

(72) PLASSON, Fabrice, 5bis rue Saint Isidore, F-69003 

Lyon, FR; BODENNEC, Séléna, 1326 route des Nappes, 

F-38630 Les Avenières, FR 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran,  Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd,  RS 
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(51)  C21D 8/02 (2006.01)

 C21D 1/18 (2006.01)

 C21D 1/667 (2006.01)

 C21D 1/72 (2006.01)

 C21D 1/76 (2006.01)

 C21D 6/00 (2006.01)

 C21D 8/04 (2006.01)

 C21D 9/46 (2006.01)

 C22C 38/00 (2006.01)

 C23C 2/08 (2006.01)

 C25D 5/50 (2006.01) 

(11) 55255 B1 

(21) P-2016/0878 (22) 28.03.2013. 

(30) EP  30.03.2012.  12162441 

(86) WO   28.03.2013.   PCT/EP2013/056780 

(87) WO   03.10.2013.   WO   2013/144320 

(96) 28.03.2013.   13715649.3 

(97) 05.10.2016.   EP2831294B   2016/40   EN 

(54) PROCES ZA PROIZVODNJU OTPUŠTAJUĆE 

ŽARENOG OBLOŽENOG ČELIČNOG 

SUPSTRATA NAMENJENOG ZA PAKOVANJE I 

ČELIČNI PROIZVOD ZA PAKOVANJE KOJI JE 

NJIME PROIZVEDEN 

A PROCESS FOR MANUFACTURING A 

RECOVERY ANNEALED COATED STEEL 

SUBSTRATE FOR PACKAGING APPLICATIONS 

AND A PACKAGING STEEL PRODUCT 

PRODUCED THEREBY 

(73) TATA STEEL IJMUIDEN BV, Wenckebachstraat 

1, 1951 JZ Velsen-Noord, NL 

(72) CAMPANIELLO, Jean, Joseph, Tata Steel 

Nederland Technology B.V., Group Intellectual Property 

Services - 3G., 37PO Box 10000, NL-1970 CA 

IJmuiden, NL; WIJENBERG, Jacques, Hubert, Olga, 

Joseph, Tata Steel Nederland Technology B.V., Group 

Intellectual Property Services - 3G., 37PO Box 10000, 

NL-1970 CA IJmuiden, NL; PORTEGIES, ZWART, 

Ilja, Tata Steel Nederland Technology B.V., Group 

Intellectual Property Services - 3G., 37PO Box 10000, 

NL-1970 CA IJmuiden, NL 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan,  Radoja Dakića 35/32, 

11070 Novi Beograd,  RS 
 

 

(51)  C25F 1/06 (2006.01) (11) 55232 B1 

(21) P-2016/0862 (22) 26.09.2012. 

(30) US  26.09.2011.  201161539259 P 

(86) WO   26.09.2012.   PCT/US2012/057191 

(87) WO   04.04.2013.   WO   2013/049103 

(96) 26.09.2012.   12775373.9 

(97) 14.09.2016.   EP2761063B   2016/37   EN 

(54) NAGRIZANJE NERĐAJUĆEG ČELIKA U 

OKSIDACIONOJ, ELEKTROLITIČKOJ KISELOJ 

KUPKI 

STAINLESS STEEL PICKLING IN AN OXIDIZING, 

ELECTROLYTIC ACID BATH 

 

(73) AK STEEL PROPERTIES, INC., 9227 Centre 

Pointe Drive, West Chester, OH 45069, US 

(72) GLASS, Amanda, R., 303 W. Lytle 5 Points Road, 

Springboro, OH 45066, US; RODABAUGH, Ronald, 

D., 480 Park Hills, Fairborn, OH 45324, US; PRICE, 

David, M., 920 Cooke Court, Crown Point, IN 46307, US 

(74) MSA IP MILOJEVIĆ, SEKULIĆ ADVOKATI,  

Terazije 29/V, 11000 Beograd,  RS 
 

 

(51)  C40B 30/04 (2006.01)

 C07H 21/04 (2006.01)

 C07K 7/06 (2006.01)

 C07K 14/00 (2006.01) 

(11) 55218 B1 

(21) P-2016/0813 (22) 27.10.2009. 

(30) US  31.10.2008.  110120 P 

(86) WO   27.10.2009.   PCT/US2009/062200 

(87) WO   06.05.2010.   WO   2010/051274 

(96) 27.10.2009.   09824067.4 

(97) 29.06.2016.   EP2356269B   2016/26   EN 

(54) KOMPOZICIJE FIBRONEKTIN TIP III 

SKALNO BAZIRANIH DOMENA, METODE I 

UPOTREBE 

FIBRONECTIN TYPE III DOMAIN BASED SCAFFOLD 

COMPOSITIONS, METHODS AND USES 

(73) JANSSEN BIOTECH, INC., 800/850 Ridgeview 

Drive, Horsham, PA 19044, US 

(72) JACOBS, Steven, 145 King of Prussia Road, 

Radnor, PA 19087, US; O'NEIL, Karyn, 145 King of 

Prussia Road, Radnor, PA 19087, US 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub,  Bulevar Arsenija 

Čarnojevića 54, III/12, 11070 Novi Beograd,  RS 
 

 

(51)  E02F 3/88 (2006.01)

 E21C 50/02 (2006.01) 
(11) 55257 B1 

(21) P-2016/0823 (22) 30.03.2012. 

(96) 30.03.2012.   12002349.4 

(97) 29.06.2016.   EP2644781B   2016/26   EN 

(54) MEHANIZAM ZA PUMPANJE KOJI VUČE 

VUČNI USISNI BROD BAGER I VUČNI USISNI 

BROD BAGER OPREMLJEN TAKVIM 

MEHANIZMOM ZA PUMPANJE 

PUMPING MEANS INTENDED FOR BEING 

TRAILED BY A TRAILING SUCTION HOPPER 

DREDGER AND TRAILING SUCTION HOPPER 

DREDGER EQUIPPED WITH SUCH PUMPING 

MEANS 

(73) JAN DE NUL N.V., Tragel 60, 9308 Hofstade-

Aalst, BE 

(72) BLOMME, Willy, Oscar, Provincieweg 42, 8470 

Gistel, BE; FORDEYN, Jan Etienne Diane, 

Korianderstraat 2 C, 9000 Gent, BE; MALHERBE, 

Bernard, Sint Geroffstraat 7, 9031 Gent, BE 

(74) MIRKOV, Relja,  Resavska 34, 11000 Beograd,  RS 
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(51)  F16K 1/16 (2006.01)

 F16L 55/10 (2006.01) 
(11) 55219 B1 

(21) P-2016/0818 (22) 24.04.2013. 

(30) IT  26.04.2012.  MI20120695 

(86) WO   24.04.2013.   PCT/IB2013/053236 

(87) WO   31.10.2013.   WO   2013/160846 

(96) 24.04.2013.   13727994.9 

(97) 29.06.2016.   EP2841828B   2016/26   EN 

(54) KONTROLNI VENTIL U OBLIKU LATICE 

ZA RAZDVOJIVE JEDINICE ZA PRIKLJUČENJE 

FLEKSIBILNIH CREVA 

PETAL CONTROL VALVE FOR SEPARABLE 

CONNECTION UNITS FOR FLEXIBLE HOSES 

(73) MIB ITALIANA S.P.A., Via Garibaldi 6, 35020 

Casalserugo (PD), IT 

(72) BORMIOLI, Lorenzo, Via Carlo Cerato 14,  

I-35100 Padova, IT 

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

11000 Beograd,  RS 
 

 

(51)  G01R 11/00 (2006.01)

 G01D 4/00 (2006.01)

 G01R 22/00 (2006.01)

 G05B 15/02 (2006.01)

 G05F 1/573 (2006.01)

 G05F 5/00 (2006.01)

 G06F 1/28 (2006.01)

 H01R 13/66 (2006.01) 

(11) 55275 B1 

(21) P-2013/0559 (22) 13.12.2013. 

(43)30.06.2014. 

(54) SISTEM I METOD ZA PODEŠAVANJE 

LIMITA SNAGE PAMETNIH UTIČNICA 

SYSTEM AND METHOD FOR LIMITING POWER 

OF SMART OUTLET 

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

21000 Novi Sad, RS 

(72) EREMIĆ, Predrag, Pariske Komune 8/10/55,  

21000 Novi Sad, RS; VUKOSAVLJEV, Saša, Vojvode 

Bojovića 7, 21410 Futog, RS; PAP, Ištvan, Sirmai 

Karolja 65, 21235 Temerin, RS; LUKIĆ, Nemanja, 

Vojislava Ilića 3, 21000 Novi Sad, RS 
 

 

(51)  G07F 17/32 (2006.01) (11) 55270 B1 

(21) P-2016/0900 (22) 09.11.2010. 

(30) AT  13.11.2009.  18012009 

(86) WO   09.11.2010.   PCT/EP2010/006826 

(87) WO   19.05.2011.   WO   2011/057762 

(96) 09.11.2010.   10782188.6 

(97) 27.07.2016.   EP2499620B   2016/30   DE 

(54) ELEKTRONSKI UREĐAJ ZA IGRANJE I/ILI 

ZABAVU SA UREĐAJEM ZA SVETLOSNE 

EFEKTE 

 

 

ELECTRONIC GAME AND/OR ENTERTAINMENT 

DEVICE WITH A LIGHT EFFECT DEVICE 

(73) NOVOMATIC AG, Wiener Strasse 158, 2352 

Gumpoldskirchen, AT 

(72) WÖLS, Martin, Wiener Straße 158, A-2352 

Gumpoldskirchen, AT; FRIDRICH, Heinz, Wiener 

Strasse 158, A-2352 Gumpoldskirchen, AT 

(74) VLAHOVIĆ, Slobodan,  Radoja Dakića 35/32, 

11070 Novi Beograd,  RS 
 

 

(51)  H02K 21/00 (2006.01)

 H02K 49/10 (2006.01) 
(11) 55272 B1 

(21) P-2014/0358 (22) 02.07.2014. 

(43)28.04.2016. 

(54) MAGNETNI MOTOR SA ROTIRAJUĆIM 

FEROMAGNETNIM MEMBRANAMA 

MAGNETIC ENGINE WITH ROTATING 

FERROMAGNETIC MEMBRANES 

(73) BRAS, Goran, Prvomajska 50,  

12220 Veliko Gradište, RS 

(72) BRAS, Goran, Prvomajska 50,  

12220 Veliko Gradište, RS 

(74) BRAS, Stefan,  Prvomajska 50,  

12220 Veliko Gradište,  RS 
 

 

(51)  H04L 12/851 (2013.01)

 H04W 28/16 (2009.01) 
(11) 55273 B1 

(21) P-2013/0549 (22) 09.12.2013. 

(43)30.06.2014. 

(54) METOD ZA AUTOMATSKO GENERISANJE 

ADAPTIVNE PROGRAMSKE SPREGE ZA 

INTEGRACIJU UREĐAJA SA CILJNOM 

PLATFORMOM ZA KONTROLU I 

UPRAVLJANJE 

METHOD FOR AUTOMATIC GENERATION OF 

ADAPTIVE PROGRAMMING INTERFACE TO 

INTEGRATE THE DEVICE WITH THE TARGET 

PLATFORM FOR THE CONTROL AND 

MANAGEMENT 

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

21000 Novi Sad, RS 

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

RS; KOVAČEVIĆ, Jelena, dr, Fruškogorska 47, 21000 

Novi Sad, RS; LUKIĆ, Nemanja, Vojislava Ilića 3, 

21000 Novi Sad, RS; KAŠTELAN, Ivan, Jelice 

Stanivuković 12, 22240 Šid, RS 
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(51)  H04N 19/129 (2014.01)

 H04N 19/109 (2014.01)

 H04N 19/11 (2014.01)

 H04N 19/122 (2014.01)

 H04N 19/13 (2014.01)

 H04N 19/136 (2014.01)

 H04N 19/159 (2014.01)

 H04N 19/176 (2014.01)

 H04N 19/18 (2014.01)

 H04N 19/61 (2014.01)

 H04N 19/91 (2014.01)

 H04N 19/96 (2014.01) 

(11) 55261 B1 

(21) P-2016/0901 (22) 22.04.2011. 

(30) KR  23.04.2010.  20100038158 

(96) 22.04.2011.   15175096.5 

(97) 12.10.2016.   EP2947877B   2016/41   EN 

(54) UREĐAJ ZA KODIRANJE SLIKE 

APPARATUS FOR ENCODING AN IMAGE 

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

67 Seocho-Daero 25-Gil Seocho-Gu, Seoul 06586, KR 

(72) OH, Soo Mi, 707-1102 

BaekhyeonmaeulBaekhyeon-dongBundang-

guSeongnam-si, 463-887 Gyeonggi-do, KR; YANG, 

Moonock, Block 405 Bedok North Avenue 3 nr.,  

16-199 Singapore, SG 

(74) MALEŠEVIĆ, Vladan,  Cara Lazara 7,  

11000 Beograd,  RS 
 

 

(51)  H04N 19/176 (2014.01)

 H04N 19/103 (2014.01)

 H04N 19/119 (2014.01)

 H04N 19/122 (2014.01)

 H04N 19/137 (2014.01)

 H04N 19/139 (2014.01)

 H04N 19/157 (2014.01)

 H04N 19/30 (2014.01)

 H04N 19/33 (2014.01)

 H04N 19/46 (2014.01)

 H04N 19/50 (2014.01)

 H04N 19/503 (2014.01)

 H04N 19/51 (2014.01)

 H04N 19/537 (2014.01)

 H04N 19/543 (2014.01)

 H04N 19/61 (2014.01)

 H04N 19/70 (2014.01)

 H04N 19/96 (2014.01) 

(11) 55235 B1 

(21) P-2016/0867 (22) 08.12.2010. 

(30) KR  08.12.2009.  20090121400 

(96) 08.12.2010.   13167741.1 

(97) 12.10.2016.   EP2629527B   2016/41   EN 

(54) METOD ZA DEKODIRANJE VIDEA 

PREDVIĐANJEM KRETANJA KORIŠĆENJEM 

PROIZVOLJNE PARTICIJE 

METHOD FOR DECODING VIDEO BY MOTION 

PREDICTION USING ARBITRARY PARTITION 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, 129, 

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do  

443-742, KR 

(72) LEE, Sun-II, 105-1201 Poonglim Apt., 

Pungdeokcheon 1-dong,Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-

do, KR; CHEON, Min-Su, (601) 337-65 Woncheon-

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 

(74) MITROVIĆ, Predrag,  Alaska 36, 11080 Zemun,  RS 
 

 

(51)  H05K 9/00 (2006.01)

 H05F 3/04 (2006.01) 
(11) 55220 B1 

(21) P-2016/0821 (22) 17.01.2013. 

(30) SI  19.01.2012.  201200015 

(86) WO   17.01.2013.   PCT/SI2013/000002 

(87) WO   25.07.2013.   WO   2013/109196 

(96) 17.01.2013.   13715471.2 

(97) 20.07.2016.   EP2805592B   2016/29   EN 

(54) UREĐAJ ZA KONTROLISANO PRAŽNJENJE 

ELEKTROSTATIČKOG NAELEKTRISANJA 

KOD OSOBA 

DEVICE FOR A CONTROLLED ELECTROSTATIC 

DISCHARGE IN PERSONS 

(73) LAZOVSKI, Tase, Pod Skabrijelom 52,  

5000 Nova Gorica, SI; BENKO, Emil, Prvomajska 28 A, 

5000 Nova Gorica, SI; PORCARO, Angelo, Vicolo Sutti 

18, 33100 Udine, IT 

(72) LAZOVSKI, Tase, Pod Skabrijelom 52,  

5000 Nova Gorica, SI; BENKO, Emil, Prvomajska 28 A, 

5000 Nova Gorica, SI; PORCARO, Angelo, Vicolo Sutti 

18, 33100 Udine, IT 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA PATENTNA 

KANCELARIJA,  Strumička 51, 11050 Beograd,  RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registred Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у 

периоду од 16.01.2017. до 15.02.2017. године: 

 

Патент број 49527 чији је носилац  AVENTIS 

PHARMA S.A., , 92160 Antony, FR; INSTITUT 

MALGACHE DE RECHERCHES APPLIQUEES, 

Antananarivo 101, MG, престао је да важи дана 

06.02.2017. године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.07.2016. до 15.08.2016. године: 

 

Патент број 49261 чији је носилац BP 

CHEMICALS LIMITED, 1 Finsbury Circus, London 

EC2M 7BA, GB, престао је да важи дана 29.07.2016. 

године. 

 

Патент број 49692 чији је носилац TAPSZER 

ELELMISZERIPARI GZARTO ÉS KERESKEDELMI 

KFT., Roppenty u. 48, H-1133 Budapest, HU; HIDVÉGI  

MÁTÉ, Hegedüs Gy. u. 63, H-1133 Budapest , HU, 

престао је да важи дана 12.08.2016. године. 

 

Патент број 49823 чији је носилац Georgijević 

Ljubomir, Njegoševa 42, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 30.07.2016. године. 

 

Патент број 49894 чији је носилац Berić 

Duško, Sveto polje 90, 15350 Bogatić, RS; Berić 

Veroljub, Sveto polje 90, 15350 Bogatić, RS, престао је 

да важи дана 18.07.2016. године. 

 

Патент број 49943 чији је носилац Đorđević 

Tomislav, Novosadska 14, 34000 Kragujevac, RS, 

престао је да важи дана 11.08.2016. године. 

 

Патент број 50642 чији је носилац PFIZER 

LIMITED, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, 

GB; PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, US, престао је да важи дана 10.08.2016. 

године. 

 

Патент број 50733 чији је носилац NORINCO, 

Z.I.de Marivaux, F-60149 Saint Crepin Ibouvillers, FR, 

престао је да важи дана 30.07.2016. године. 

 

Патент број 50862 чији је носилац Dompé 

farmaceutici S.p.A. ,  Via S. Martino della Battaglia, 12, 

I-20122 Milano(MI)  , IT, престао је да важи дана 

19.07.2016. године. 

Патент број 51565 чији је носилац DRAHT 

CHRIST GMBH, Wachenheimer Strasse 9, 68309 

Mannheim, DE, престао је да важи дана 11.08.2016. 

године. 

 

Патент број 51878 чији је носилац SANOFI-

AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, Brüningstrasse 50, 

65929 Frankfurt, DE, престао је да важи дана 

06.08.2016. године. 

 

Патент број 51904 чији је носилац KARA-

PEŠIĆ, Živojin, Nehruova 220, 11070 Novi Beograd, 

RS; NAPIJALO, Predrag, Gandijeva 29a, 11070 Novi 

Beograd, RS; PETROVIĆ, Goran, Vojvode Stepe 39, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

25.07.2016. године. 

 

Патент број 52241 чији је носилац SANOFI, 

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR, престао је да 

важи дана 21.07.2016. године. 

 

Патент број 52487 чији је носилац AGRO.BIO 

HUNGARY KFT., Balkán u.8, H-1107 Budapest, HU, 

престао је да важи дана 13.08.2016. године. 

 

Патент број 52501 чији је носилац 

THYSSENKRUPP POLYSIUS AG, Graf-Galen-Strasse 

17, 59269 Beckum, DE, престао је да важи дана 

16.07.2016. године. 

 

Патент број 52610 чији је носилац ĆOSIĆ, 

Slavko, Ustanička 6, 31000 Užice, RS, престао је да 

важи дана 01.08.2016. године. 

 

Патент број 52630 чији је носилац SIGMA-

TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 

S.P.A., Viale Shakespeare, 47, 00144 Rome, IT, престао 

је да важи дана 23.07.2016. године. 

 

Патент број 52743 чији је носилац 

TARGACEPT, INC., 100 North Main Street, Suite 1510, 

Winston-Salem, NC 27101, US, престао је да важи 

дана 02.08.2016. године. 

 

Патент број 52864 чији је носилац PEJČIĆ, 

Ivan, Kralja Petra I 240, 11400 Mladenovac, RS, 

престао је да важи дана 23.07.2016. године. 

 

Патент број 53060 чији је носилац ZANOTTI, 

Massimo, Via Santa Maria Vecchia, 11, 25064 Gussago 

(BS), IT; GIORDANO POULTRY-PLAST S.P.A., Via 
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Bernezzo 47, I-12023 Caraglio (Cuneo), IT, престао је 

да важи дана 21.07.2016. године. 

 

Патент број 53266 чији је носилац SANOFI, 

54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR, престао је да важи 

дана 30.07.2016. године. 

 

Патент број 53361 чији је носилац PROMAT 

GMBH, Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE, 

престао је да важи дана 12.08.2016. године. 

 

Патент број 53432 чији је носилац JEVTOVIĆ, 

Ljubiša, Kneževačka 12-I/20, 11090 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 19.07.2016. године. 

 

Патент број 53476 чији је носилац AMGEN 

FREMONT INC., 6701 Kaiser Drive, Fremont, CA 

94555, US; AMGEN INC., One Amgen Center Drive, 

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

важи дана 17.07.2016. године. 

 

Патент број 53596 чији је носилац KAMEI 

AUTOMOTIVE GMBH, Heinrichswinkel 2, 38448 

Wolfsburg, DE, престао је да важи дана 28.07.2016. 

године. 

 

Патент број 54203 чији је носилац NAIL 

ALLIANCE LLC, 6840 N. Oak, Gladstone, MO 64118, 

US, престао је да важи дана 20.07.2016. године. 

 

Патент број 54301 чији је носилац NORMA 

GERMANY GMBH, Edisonstrasse 4, 63477 Maintal, 

DE, престао је да важи дана 28.07.2016. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
од 16.01.2017. до 15.02.2017. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име и/или адреса носиоца патента рег. број 

50106 промењена је у OUTOKUMPU OYJ, 

Salmisaarenranta 11, FI-00181 Helsinki, FI; 

 

Име и/или адреса носиоца патента рег. број 

50511 промењена је у LES LABORATOIRES 

SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, 

FR; 

 

Име и/или адреса носиоца патента рег. број 

50598 промењена је у LES LABORATOIRES 

SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, 

FR; 

 

Име и/или адреса носиоца патента рег. број 

50661 промењена је у LES LABORATOIRES 

SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, 

FR; 

 

Име и/или адреса једног од носилаца патента 

рег. број 50972 промењена је у MERCK EPROVA AG 

u likvidaciji, Im Laternenacker 5, 8200 Schaffhausen, CH; 

 

Име и/или адреса једног од носилаца патента 

рег. број 50972 промењена је у MERCK & CIE, Im 

Laternenacker, 8200 Schaffhausen, CH; 

 

Име и/или адреса носиоца патента рег. број 

52101 промењена је у INCYTE CORPORATION , 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, US; 

 

Име и/или адреса носиоца патента рег. број 

52677 промењена је у Incyte Corporation, 1801 

Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, US; 

 

Име и/или адреса носиоца патента рег. број 

52876 промењена је у ALTAMED DOO, 

Митровданска 23а, 11000 Београд, RS; 

 

Име и/или адреса носиоца патента рег. број 

53688 промењена је у Incyte Corporation, 1801 

Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, US; 

 

 

 

 

 

 

 

Промена пренос права 

 

За патент рег. број 50106 извршен је пренос на 

Luvata Espoo Oy, P.O. Box 78, FI-02101 Espoo, FI; 

За патент рег. број 50972 извршен је пренос 

удела једног од носилаца на MERCK & CIE KG, 

Weisshausmatte, 6460 Altdorf, CH; 

 

За патент рег. број 50972 извршен је пренос 

удела једног од носилаца на Bayer Intellectual 

Property GmbH, Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 

Monheim am Rhein, DE; 

 

За патент рег. број 52101 извршен је пренос на 

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine Cut-Off, 

Wilmington, DE 19803, US; 

 

За патент рег. број 52677 извршен је пренос на 

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine Cut-Off, 

Wilmington, DE 19803, US; 

 

За патент рег. број 53554 извршен је пренос на 

UCB Biopharma SPRL, Allée de la Recherche, 60 , 1070 

Bruxelles , BE; 

 

За патент рег. број 53688 извршен је пренос на 

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine Cut-Off, 

Wilmington, DE 19803, US; 

 

За патент рег. број 53812 извршен је пренос на 

Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, 

California 94404, US; 

 

За патент рег. број 53839 извршен је пренос на 

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine Cut-Off, 

Wilmington, DE 19803, US; 

 

За патент рег. број 54181 извршен је пренос на 

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine Cut-Off, 

Wilmington, DE 19803, US; 
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate 
 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for 

the grant of the Supplementary Protection Certificate 
 

 

(21) SDZ-2016/0011 (11) 2016/0011 

(22) 25.7.2016 (13) I1 

(71) MERCK SHARP & DOHME B.V. , Waarderweg 

39, 2031 BN Haarlem, BE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS, DOO, 

Studentski trg 4, 11000 Beograd, RS 

(68) 53072 

(54) ANTITELA ZA HUMANI RECEPTOR 

PROGRAMIRANE SMRTI PD-1 

(92) 515-01-04173-15-001  09/05/2016  RS 

(95) PEMBROLIZUMAB 

 

(21) SDZ-2016/0012 (11) 2016/0012 

(22) 29.7.2016 (13) I1 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE 

(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO PATENTNA 

KANCELARIJA, Strumička 51, 11000 Beograd, RS 

(68) 52653 

(54) DERIVATI INDOLINONA ZA LEČENJE ILI 

PREVENCIJU FIBROZNIH OBOLJENJA 

(92) 515-01-01459-15-001  10/02/2016  RS; 

515-01-01460-15-001  10/02/2016  RS 

(95) NINTEDANIB 

 

(21) SDZ-2016/0013 (11) 2016/0013 

(22) 5.8.2016 (13) I1 

(71) INTERMUNE, INC., 3280 Bayshore Boulevard, 

CA 94005-1021, Brisbane, US 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Bulevar Arsenija 

Čarnojevića 54, III/12, 11070 Novi Beograd, RS 

(68) 51787 

(54) MODIFIKOVANJE LEČENJA PIRFENIDONOM 

ZA PACIJENTE SA ATIPIČNOM FUNKCIJOM 

JETRE 

(92) 515-01-02601-15-001  08/02/2016  RS 

(95) PIRFENIDON 

 

(21) SDZ-2017/0001 (11) 2017/0001 

(22) 8.2.2017 (13) I1 

(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA,LTD.,  

3-15,Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi,  

Osaka 550-0002, JP 

 

 

(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Kneza Mihaila 1-3,  

11000 Beograd, RS 

(68) 50913 

(54)  DERIVAT BENZOILPIRIDINA ILI NJEGOVA 

SO, FUNGICID KOJI GA SADRŽI U VIDU 

AKTIVNOG SASTOJKA, POSTUPAK ZA NJEGOVU 

PROIZVODNJU I INTERMEDIJER ZA NJEGOVO 

DOBIJANJE 

(92) 321-01-174/2016-11  08/12/2016  RS 

(95) PIRIOFENON 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  A47G 25/12 (2006.01) (11) 1488 U1 

(21) MP-2016/0055 (22) 08.12.2016.  

(54) POSTOLJE SUNCOBRANA SA SMANJENIM 

ŠTETNIM EFEKTOM VIBRACIJA DRŠKE NA 

KUĆIŠTE 

PARASOL STAND WITH REDUCED HARMFUL 

EFFECT OF POLE VIBRATIONS TO THE HOUSING 

(73) SEKULIĆ, Radivoj, Vojvode Sinđelića 1,  

25260 Apatin, RS 

(72) SEKULIĆ, Radivoj, Vojvode Sinđelića 1, 

 25260 Apatin, RS 

(74) PRIMOVIĆ, Gordana,  Vase Stajića 13,  

21001 Novi Sad,  RS 
 

 

(51)  B32B 7/12 (2006.01) (11) 1489 U1 

(21) MP-2016/0010 (22) 07.03.2016.  

(54) FURNIRANI, PROFILISANI MATERIJALI 

OD STIRODURA I STIROPORA 

VENEER, PROFILED MATERIALS MADE OF 

STYROPOR AND STYRODUR 

(73) PERIŠIĆ, Boban, Đorđa Magaraševića 4,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) PERIŠIĆ, Boban, Đorđa Magaraševića 4,  

21000 Novi Sad, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Престанак важења малог патента истеком 

законског рока од 16.01.2017. до 15.02.2017. године 

 

Мали патент рег. бр. 900 чији је носилац 

Stefanović Srećko, Antona Aškerca 17, 11000 Beograd, 

RS престао је да важи дана 20.01.2017. године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од  од 16.07.2016. до 15.08.2016. године 

 

Мали патент број 1307 чији је носилац 

JOVANOV, Bogdan, Sterijina 18/13, 26300 Vršac, RS, 

престао је да важи дана 18.07.2016. године. 

 

Мали патент број 1331 чији је носилац 

NIKŠIĆ, Stevo, Milutina Miljkovića 54c, 11222 Jajinci, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 07.08.2016. 

године. 

 

Мали патент број 1417 чији је носилац 

UDOVIČIĆ, Bogdan, Vojvode Stepe 116/II, 11000 

Beograd, RS; VUJOVIĆ, Jovan, Jove Ilića 54, 11000 

Beograd, RS; UDOVIČIĆ, Pavle, Vojvode Stepe 116/II, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

06.08.2016. године. 

 

Мали патент број 1420 чији је носилац 

MILKOVIĆ, Veljko, Bul. Cara Lazara 56, 21000 Novi 

Sad, RS, престао је да важи дана 26.07.2016. године. 

 

Мали патент број 1421 чији је носилац 

MILKOVIĆ, Veljko, Bul. Cara Lazara 56, 21000 Novi 

Sad, RS, престао је да важи дана 26.07.2016. године. 
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА 

Requests for the Extension of the effects of  

European Patent Applications 

Mеђународни кодови за идентификацију библиографских података 

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

 

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

 

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

Applications 
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МЕЂУНАРОДНИ КОДОВИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 

БИБЛИОГРАФСКИХ ПОДАТАКА ПАТЕНАТА -WIPO ST. 9 

Recommendation Concerning Bibliographic Data On And Relating To Patents - WIPO ST. 9 

 

 (51) Класификациона ознака по 

Међународној класификацији патената 

 Број објаве европске пријаве 

патента 

(23) Датум повлачења/одбијања захтева 

(30) Подаци о праву првенства међународне пријаве патента 

(86) Број и датум подношења међународне пријаве патента  

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

(87) Број и датум међународне објаве пријаве патента 

(97) Број објаве европске пријаве патента, датум објаве и језик на којем је пријава 

објављена 

(41) Датум када је податак постао доступан јавности 

(54) Назив проналаска на енглеском језику 

(71) Подаци о подносиоцу пријаве 

(72) Подаци о проналазачу 

(74) Подаци о пуномоћнику 

 

 ________________ 

 Међународне пријаве које се објављују према члану 21. Уговора о сарадњи у области пријава 

патената  (PCT Ugovor) у смислу става 1. члана 158. Европске патентне конвенције (EURO-

PCT  prijave) означене су звездицом. 

________________ 

У овом броју Гласника објављујемо:  
објаве захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију  и објаве 

повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO 
Patent Bulletin бр. 03/2017– 07/2017  (18.01.2017. до 15.02.2017). 

 
________________ 

Више података о пријавама можете наћи у  European Patent Bulletin (службено гласило 

Европског  патентног завода) у склопу INID кода (97) 
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ОБЈАВА ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА 
 

 

(51) A61K    9/00 (2006.01)  (11) EP 3031445 A1 

 A61K   31/485(2006.01) 

 A61K   47/32 (2006.01) 

 A61K   47/34 (2006.01) 

 A61K    9/70 (2006.01) 

 A61K   31/4355 (2006.01) 

 A61K   31/46 (2006.01) 

(30) US 07.08.2009. 537571 

(96) EP 16151046.6   05.08.2010.   EN 

(97) EP 3031445   15.06.2016.   201624   EN 

(54) SUBLINGUAL AND BUCCAL FILM 

COMPOSITIONS 
(71) INDIVIOR UK LIMITED, 103-105 Bath Road, 

SloughBerkshire SL1 3UH, GB 

(72) MYERS, GARRY L., Kingsport,  

Tennessee 376600, US 

HILBERT, SAMUEL, D., Jonoesboro,  

Tennessee 37659, US 

BOONE, BILL, J., Johnson Cite, Tennessee 37601, US 

BOGUE, B., ARLIE, New Carlisle, Indiana 46552, US 

SANGHVI, PRADEEP, Schererville, Indiana 46375, US 

HARIHARAN, MADHUSUDAN, Munster,  

Indiana 46321, US 

(74) HGF LIMITED, 1 City Walk, Leeds LS11 9DX, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K   31/167 (2006.01)  (11) EP 3034073 A1 

 A61K   31/57 (2006.01) 

 A61P   11/06 (2006.01) 

(30) EP 19.04.2007. 07007930 

(96) EP 16152451.7   16.04.2008.   EN 

(97) EP 3034073   22.06.2016.   201625   EN 

(54) USE OF A COMPOSITION COMPRISING 

FORMOTEROL AND BECLOMETASONE 

DIPROPIONATE FOR THE PREVENTION 

AND/OR TREATMENT OF AN EXACERBATION 

OF ASTHMA 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo, 

26/A, 43100 Parma, IT 

(72) CHIESI, PAOLO, 43100 PARMA, IT 

RONDELLI, IVANO, 43100 PARMA, IT 

ACERBI, DANIELA, 43100 PARMA, IT 

POLI, GIANLUIGI, 43100 PARMA, IT 

(74) BIANCHETTI BRACCO MINOJA S.R.L.,  

Via Plinio, 63, 20129 Milano, IT 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K   31/198(2006.01)  (11) EP 3034075 A1 

 A61K   31/519(2006.01) 

 C07D  487/04 (2006.01) 

(30) US 22.11.2006. 860840 P 

 US 29.11.2006. 861459 P 

 US 22.08.2007. 957236 P 

(96) EP 15191241.7   19.11.2007.   EN 

(97) EP 3034075   22.06.2016.   201625   EN 

(54) IMIDAZOTRIAZINES AND 

IMIDAZOPYRIMIDINES AS KINASE 

INHIBITORS 
(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION,  

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, US 

(72) ZHUO, JINCONG, Boothwyn, PA 19061, US 

METCALF, BRIAN, Moraga, CA 94556, US 

XU, MEIZHONG, Hockessin, DE 19707, US 

HE, CHUNHONG, Boothwyn, PA 19061, US 

ZHANG, COLIN, Ambler, PA 19002, US 

QIAN, DING-QUAN, Newark, DE 19702, US 

BURNS, DAVID M., Philadelphia, PA 19111, US 

LI, YUNLONG, Chadds Ford, PA 19317, US 

YAO, WENQING, Kennett Square, PA 19348, US 

(74) CARPMAELS & RANSFORD LLP,  

One Southampton Row, London WC1B 5HA, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K   38/20 (2006.01)  (11) EP 3124040 A1 

 A61P   25/02 (2006.01) 

(30) IL 29.04.2004. 16167304 

(96) EP 16188978.7   28.04.2005.   EN 

(97) EP 3124040   01.02.2017.   201705   EN 

(54) IL-6 FOR THERAPY OR PREVENTION OF 

CHEMOTHERAPY-INDUCED NEUROPATHY 
(71) MERCK SERONO SA, Centre Industriel,  

1267 Coinsins, Vaud, CH 

(72) DREANO, MICHEL, 74160 Collognes-sous-

Saleve, FR 

VITTE, PIERRE-ALAIN, 74380 Cranves Sales, FR 

(74) GRÜNECKER PATENT- UND 

RECHTSANWÄLTE PARTG MBB, Leopoldstraße 4, 

80802 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) A61K   39/00 (2006.01)  (11) EP 3120868 A1 

 A61P   35/00 (2006.01) 

 A61K   38/08 (2006.01) 

 A61K   38/16 (2006.01) 

(30) EP 01.10.2008. 08017305 

 EP 13.10.2008. 08017921 

 US 16.10.2008. 105928 P 

(96) EP 16179174.4   28.09.2009.   EN 

(97) EP 3120868   25.01.2017.   201704   EN 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
 

 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 

Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

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

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

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

 

(111) 71861 (181) 11.04.2026. 

(210) Ж- 2016-628 (220) 11.04.2016. 

 (151) 16.01.2017. 

(732) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 

Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о., 

Светогорска 7, 11000 Београд 

(540) 

Pebble 

(511) Кл. 34:  електронске цигарете; патрони 

(кертриџи) за електронске цигарете; течности за 

електронске цигарете; цигарете које садрже замену 

дувана; замене за дуван; цигарете; дуван; производи 

од дувана; табакере; кутије за цигарете.  
 

(111) 71862 (181) 31.03.2026. 

(210) Ж- 2016-559 (220) 31.03.2016. 

 (151) 16.01.2017. 

(732) Ана Љубинковић and Ива  Љубинковић, 

Пљеваљска 32а, 11000 Београд, RS i Пљеваљска 32а, 

11000 Београд, RS 

(740) Илија Дражић адвокатско ортачко друштво 

"Дражић, Беатовић и Стојић", Краља Милана 29, 

Београд 

(540) 

ABO 

(511) Кл. 14:  амајлије; часовници; наруквице; ручни 

часовници; каишеви за сатове; привесци; ситни 

украси (бижутерија); брошеви; ланчићи; огрлице; 

шнале за кравате; накит; медаљони; бижутерија; 

украси; прстење; минђуше; дугмад за манжетне; игле 

за кравату; беџеви од племенитих метала; привесци 

за кључеве; материјали за накит.  

Кл. 18:  женске ташне; школске торбе; футроле за 

визиткарте: путнички ковчези; кишобрани; ранчеви; 

новчаници; торбе за куповину; актен ташне; ранчеви за 

планинарење; ранчеви за камповање; торбе за плажу; 

ручне торбице; мали кофери; козметичке торбице; 

кофери; торбе; футроле за кредитне картице.   

Кл. 25:  одећа; обућа; сандале за купатило; папуче за 

купатило; женске чарапе; чизме; полу-чизме; кратке 

чарапе; држачи чарапа; подвезице; доколенице; папуче; 

обућа за плажу; дрвена обућа; сандале; ципеле.   
 

(111) 71863 (181) 31.03.2026. 

(210) Ж- 2016-561 (220) 31.03.2016. 

 (151) 16.01.2017. 

 

(732) DIRECT MEDIA DOO BEOGRAD, 

Антифашистичке борбе 13б, Београд, RS 

(740) адвокат Срђан Ковачевић, Јована Ђорђевића 

11, 21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) наранџаста, црна.  

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

управљање; канцеларијски послови.  
 

(111) 71864 (181) 24.03.2026. 

(210) Ж- 2016-514 (220) 24.03.2016. 

 (151) 16.01.2017. 

(732) YANMAR CO., LTD., 1-32, Chayamachi, 

Kita-ku, Osaka, JP 

(740) Ана Мамић , Господар Јевремова 41,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.11.09  

(511) Кл. 4:  индустријска минерална уља и масти (не 

као горива); индустријска неминерална уља и масти 

(не као горива); горива; восак (непрерађени); чврста 

мазива; сирова и рафинисана нафта; индустријска 

уља; моторна уља; мазива; уља за моторе са 

унутрашњим сагоревањем; дизел гориво; ложиво 

уље; бензин; запаљива уља; плинска горива.   

Кл. 7:  пољопривредне справе (осим оних којима се 

ручно управља); пољопривредне машине, као што су 

комбајни за жито, машине за садњу пиринча, машине 

за везивање снопља, мобилне вршалице, машине за 

љуштење пиринча, моторни орачи, машине за резање 

жбуња, сејалице за поврће (машине), сечива за 

секаче сламе, мотокултиватори (машине), плугови, 

комбајни за жетву кукуруза, љуштилице житарица, 

машине за кошење и везивање снопља, вршалице и 

млатилице (машине), сејачице (машине), 

распршивачи (машине), косилице травњака 

(машине); мотори и погонски механизми, осим за 

сувоземна возила; делови и опрема за моторе и 
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погонске механизме, осим за сувоземна возила; 

дизел мотори; бензински мотори; мотори за пловила; 

бродски компресори; електрични мотори, осим за 

сувоземна возила; лежај осовине клипа; клипови; 

осовине клипа; клипни прстенови; филтери за 

гориво; коленаста вратила; цилиндри мотора и 

машина; бризгалице (ињектори) горива за моторе и 

машине; издувни лонци за моторе и машине; 

каишеви вентилатора за моторе и машине; 

вентилатори за моторе и машине; пригушивачи за 

моторе и машине; расхладни уређаји за моторе и 

машине; уређаји за паљење мотора са унутрашњим 

сагоревањем; стартери за моторе и машине; 

компресори; пумпе (делови машина или мотора); 

пумпе (машине); гасне топлотне пумпе; пумпе за 

подмазивање; пумпе за убризгавање горива; 

хидрауличне пумпе; генератори, дизел генератори, 

бензински генератори, плински генератори, соларни 

фотонапонски генератори; генератори струје са 

системом за искоришћавање топлотног отпада; 

грађевинске машине и уређаји, машине и уређаји за 

утовар и истовар и њихови делови и прибор; багери; 

утоваривачи; механичке лопате; булдожери; 

машински елементи, осим за сувоземна возила; 

вратила, осовине или вретенасте осовине, осим за 

сувоземна возила; лежајеви (делови машина); 

осовинске спојнице (делови машина) осим за 

сувоземна возила; преносни механизми и зупчаници, 

осим за сувоземна возила; машине за чишћење и 

бацање снега; индустријске машине за риболов, 

машине за чишћење мрежа за узгој рибе; млекарске 

машине; машине и апарати за паковање и умотавање.   

Кл. 11:  уређаји за климатизацију; гасне пумпе за 

грејање; котлови за грејање; апарати и постројења за 

хлађење; контејнери за хлађење (хладњаче); уређаји 

за сушење сточне хране; уређаји за сушење жита; 

измењивачи топлоте (који нису делови машина); 

апарати за осветљавање.  

Кл. 12:  мотори за сувоземна возила; машински 

елементи за сувоземна возила; осовине или вретена 

за сувоземна возила; лежајеви (машински елементи 

за сувоземна возила); осовинске спојнице или 

конектори (машински елементи за сувоземна 

возила); преносни механизми и зупчаници за моторе 

за сувоземна возила; пловила и њихови делови и 

прибор; бродови за одмор и њихови делови и 

прибор; рибарски бродови и њихови делови и 

прибор; хеликоптери; трактори; пољопривредни 

трактори; гуме за точкове возила; точкови за возила; 

газишта за гусенице; седишта за возила; управљачи 

за возила; моторизована возила за кретање по земљи; 

камиони.   

Кл. 16:  кутије од картона и папира; папир за 

увијање; врећице за паковање од папира или 

пластике; пластичне фолије за паковање; штампани 

материјал; брошуре.   

Кл. 18:  торбе; торбице око струка; ранчеви; торбе за 

риболов.  

Кл. 25:  јакне; водоотпорне јакне; рибарске јакне; 

виндјакне; ветровке са капуљачом; капути; перјане 

јакне; прслуци; рибарски прслуци; џемпери; кошуље; 

кабанице; водоотпорне виндјакне; панталоне; 

војничке панталоне; комбинезони; комбинезони са 

трегерима; радна одела за рибаре; хулахопке; 

рибарски комбинезони; штитници за уши (одећа); 

кецеље; грејачи врата (одећа); грејачи руку (одећа); 

капе за заштиту од сунчевих зрака; капе; штрикане 

капе; шешири; качкети; чизме; обућа за кишу; 

патике; обућа за бродове; радна обућа; гумене чизме; 

водоотпорне рибарске чизме.  

Кл. 37:  постављање, поправка и одржавање опреме 

за грејање; постављање, поправка и одржавање 

уређаја за климатизацију; изнајмљивање уређаја за 

климатизацију; одржавање и поправка авиона; 

изнајмљивање грађевинских машина и уређаја; 

изнајмљивање багера; поправка и одржавање 

грађевинских машина; одржавање трактора; 

одржавање и поправка моторних возила; услуге 

бензинских пумпи; одржавање и поправка бродова; 

поправка и одржавање агрегата; поправка и 

одржавање пољопривредних машина и оруђа; 

поправка и одржавање телекомуникационих уређаја; 

поправка и одржавање рибарских машина и 

инструмената; поправка и одржавање косилица; 

поправка и одржавање машина за чишћење снега.   
 

(111) 71865 (181) 21.03.2026. 

(210) Ж- 2016-489 (220) 21.03.2016. 

 (151) 16.01.2017. 

(732) Društvo sa ograničenom odgovornošću za 

trgovinu Smiljanić Pančevo, Моше Пијаде 117/8, 

Панчево, RS 

(740) Адвокатско ортачко друштво "Бојовић & 

Партнерс", Француска улица бр. 27, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) Кл. 6:  обични метали и њихове легуре; 

метални грађевински материјали;  металне преносиве 

конструкције; материјали од метала за железничке 

шине; неелектрични каблови и жице од обичног 

метала, браварски производи, мали метални 

гвожђарски производи; цевчице и цеви од метала; 

сефови; руде.  

Кл. 8:  ручни алати и справе (којима се ручно 

управља); прибор за јело; хладно оружје; бријачи. 

Кл. 9:  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 
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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. 16:  штампани материјал (висока штампа); 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

штампани роковници; врећице (коверте, кесе) од 

папира или пластике, за паковање; кутије од картона 

или хартије; налепнице, које нису од текстила; 

налепнице (канцеларијски прибор).  

Кл. 17:  гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и 

производи направљени од ових материјала, наиме 

торбе (коверте и кесе), од гуме, за паковање; 

полупрерађени пластични производи који се користе 

у производњи; материјали за непропусно затварање, 

заптивање и изоловање; савитљиве неметалне цеви. 

Кл. 18:  кожа и имитација коже, производи израђени 

од ових материјала наиме, женске ташне, футроле 

(етуи) за визит карте, ручне торбице, торбе од коже 

за паковање, футроле за кључеве, кутије за визит 

карте; животињска кожа, крзно; кофери и путне 

торбе; кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање; 

бичеви, сарачка и седларска опрема.   
 

(111) 71866 (181) 22.12.2026. 

(210) Ж- 2016-2165 (220) 22.12.2016. 

 (151) 16.01.2017. 

(732) INNventa Pharm društvo sa ograničenom 

odgovornošću, Трг победе 3, Вршац, RS 

(540) 

NITROFINN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи.  
 

(111) 71867 (181) 03.03.2026. 

(210) Ж- 2016-365 (220) 03.03.2016. 

 (151) 16.01.2017. 

(732) УФАР д.о.о., Липовички пут 308 б, 11460 

Београд, Барајево, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 29.01.03  

(591) зелена, светло зелена, бела.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; дијететска 

храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини или ветеринарску употребу; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 71868 (181) 03.03.2026. 

(210) Ж- 2016-370 (220) 03.03.2016. 

 (151) 16.01.2017. 

(732) УФАР д.о.о., Липовички пут 308 б,  

11460 Београд, Барајево, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.07  

(591) браон, наранџаста, бела.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; дијететска 

храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини или ветеринарску употребу; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 71869 (181) 02.03.2026. 

(210) Ж- 2016-355 (220) 02.03.2016. 

 (151) 16.01.2017. 

(732) FRUCTAL Živilska industrija doo, Tovarinška 

cesta 7, Ajdovščina, SI 

(740) Адвокат Милош Чегар, Блок Партизан 13/7, 

Бачка Паланка 

(540) 

FRUCTAL NATURA 

(511) Кл. 32:  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  
 

(111) 71870 (181) 02.03.2026. 

(210) Ж- 2016-357 (220) 02.03.2016. 

 (151) 16.01.2017. 

(732) FRUCTAL Živilska industrija doo, Tovarinška 

cesta 7, Ajdovščina, SI 

(740) Адвокат Милош Чегар, Блок Партизан 13/7, 

Бачка Паланка 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.07.13; 26.02.07; 27.05.02; 27.05.13; 

29.01.14 
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(591) плава, црна, зелена, црвена. 

(511) Кл. 32:  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  
 

(111) 71871 (181) 31.03.2026. 

(210) Ж- 2016-558 (220) 31.03.2016. 

 (151) 16.01.2017. 

(732) Ана Љубинковић и Ива  Љубинковић, 

Пљеваљска 32а, 11000 Београд, RS i Пљеваљска 32а, 

11000 Београд, RS 

(740) Илија Дражић адвокатско ортачко друштво 

"Дражић, Беатовић и Стојић", Краља Милана 29, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела.  

(511) Кл. 14:  амајлије; часовници; наруквице; ручни 

часовници; каишеви за сатове; привесци; ситни 

украси (бижутерија); брошеви; ланчићи; огрлице; 

шнале за кравате; накит; медаљони; бижутерија; 

украси; прстење; минђуше; дугмад за манжетне; игле 

за кравату; беџеви од племенитих метала; привесци 

за кључеве; материјали за накит.  

Кл. 18:  женске ташне; школске торбе; футроле за 

визиткарте: путнички ковчези; кишобрани; ранчеви; 

новчаници; торбе за куповину; актен ташне; ранчеви за 

планинарење; ранчеви за камповање; торбе за плажу; 

ручне торбице; мали кофери; козметичке торбице; 

кофери; торбе; футроле за кредитне картице.   

Кл. 25:  одећа; обућа; сандале за купатило; папуче за 

купатило; женске чарапе; чизме; полу-чизме; кратке 

чарапе; држачи чарапа; подвезице; доколенице; 

папуче; обућа за плажу; дрвена обућа; сандале; 

ципеле.   
 

(111) 71872 (181) 14.01.2026. 

(210) Ж- 2016-75 (220) 14.01.2016. 

 (151) 16.01.2017. 

(732) Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-

PLAM Vranje, Радничка 1, Врање, RS 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.13  

(591) црна (C:0%, M:0%, Y:0%, K:100%), црвена 

(C:0%, M:100%, Y:100%, K:15%), бела  

(511) Кл. 11:  котлови који нису делови машина; 

апарати за грејање; котлови за грејање; шпорети; 

пећи; пећи (апарати за грејање); парни котлови који 

нису делови машина; кухињски шпорети (пећи); 

камин (у домаћинству); клима уређаји; аспиратори за 

неутралисање мириса и паре у кухињама; пећи, 

рерне које нису за лабораторијску употребу; грејне 

плоче.  
 

(111) 71873 (181) 28.03.2026. 

(210) Ж- 2016-536 (220) 28.03.2016. 

 (151) 16.01.2017. 

(732) "Celtis Pharm" d.o.o., Далматинска 115/27, 

Београд, RS 

(740) Ацо Манојловић, Краља Милана 33/10, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03  

(591) зелена, наранџаста.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за лечење 

уринарних тегоба; биљни препарати за уринарне 

тегобе; помоћна лековита средства за уринарне 

тегобе; дијететске супстанце за уринарне тегобе 

прилагођене за употребу у медицини.  
 

(111) 71874 (181) 29.12.2025. 

(210) Ж- 2015-2121 (220) 29.12.2015. 

 (151) 17.01.2017. 

(732) Hard Stuff doo Beograd-Vračar, Београдска 35, 

11000 Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

Београд 

(540) 

 

(531) 14.03.02; 14.07.01; 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 20:  алке за завесе; америчка палма; бамбус; 

бисте од дрвета, воска, гипса или пластике; бове за 

усидрење, пловци, неметални; болнички кревети; 

браве, које нису од метала, за возила; браве, 

неелектричне, које нису од метала; бурад, која нису 

од метала; бурад, неметална; бурад од дрвета за 

претакање вина; вентилатори за личну употребу, 

неелектрични; вешалица за одећу; високе столице за 

бебе; витрине (намештај); водени хидростатички 

кревети који нису за медицинску употребу; врата за 

намештај; вреће за спавање за камповање; греде за 
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гребање за мачке; дактилографски столови; даске за 

сечење (табле); декоративни јастучићи; декорације од 

пластике за храну; делови за мртвачке сандуке, 

неметални; делови од дрвета за кошнице; делови од 

дрвета за намештај; дивани и софе; дрвене траке; 

држачи завеса, који нису од текстила; држачи за 

пешкире, неметални, причвршћени; држачи кључева; 

дршке за алат, које нису од метала; дршке за косе, које 

нису од метала; дршке за метле, неметалне; дршке за 

ножеве, који нису од метала; дугмад, неметална; душек 

од сламе; душеци; душеци на надувавање, који нису за 

медицинску употребу; завесе од бамбуса; завесе од 

дрва плетене (покућство); завртњи, неметални; закивци, 

које нису од метала; запушачи, неметални; запушачи од 

плуте; затварачи, који нису од метала, за контејнере, 

посуде; затварачи са навојем, неметални, за флаше; 

заштитне преграде за камине (намештај); звекири за 

врата, неметални; звона за врата неметална, не-

електрична; јастук; јастуци; јастуци за кућне љубимце; 

јастуци на надувавање који нису за медицинску 

употребу; јастуци на надувавање, који нису за 

медицинску употребу; калемови за намотавање 

немеханички, за еластична црева, који нису од метала; 

калемови немеханички, за еластична црева, који нису 

од метала; калемови од дрвета за пређу, свилу, гајтане; 

канабе; канцеларијски намештај; канцеларијски 

столови; канцеларијски столови за стајање; кваке, које 

нису од метала; кинетичке скулптуре (декорација); 

клизачи за гарнишне; клинови, неметални; књиге-

полице за књиге; колевке од прућа; колица за 

сервирање чаја; комоде; конструкције кревета; 

контејнери за течно гориво, неметални; контејнери, 

посуде који нису од метала (за складиштење, 

транспорт); корал; корита која нису од метала за 

мешање малтера; корњачина кора; корпе за рубље са 

поклопцем; корпе, неметалне; корпе, пекарске, за хлеб; 

кошнице; кревети; креденци за посуђе; куке за одећу 

које нису од метала; куке које нису од метала за 

вешање одеће; кукице за завесе; кутије за излагање 

накита; кутије од дрвета или пластике; кућице за кућне 

љубимце; кућице за псе; кућни бројеви који нису од 

метала, несветлећи; лавабои са ормарићем, 

комодом(намештај); лајсне за рамове за слике; легла и 

кућице; легла и кућице за кућне љубимце; лежајеви за 

кућне љубимце; летве за одређивање ширине при 

утовару за железничке вагоне, које нису од метала; 

летвице за оквире; слике; матице, навртци који нису од 

метала; мердевине, од дрвета или пластике; морска 

пена, сепиолит; мотке, стубови, неметални; мртвачки 

сандуци; надувани рекламни предмети; намештај; 

намештај за вагон ресторане; намештај на надувавање; 

намештај од метала; наслони за главу (намештај); 

наслони за раме; наслоњаче, лежаљке; натписи од 

дрвета или пластике; ногари за сечење дрва; обручи за 

бурад, неметални; обручи, неметални, за 

причвршћивање цеви; огласне табле; огледала; 

оградице за бебе; оквири кревета (дрвени); опрема за 

врата, неметална; опрема за кревете, неметална; опрема 

за намештај, неметална; опрема за прозоре, неметална; 

ормани за документа; ормани за картотеке (намештај); 

ормани, креденци; ормарићи за лекове; ормарићи са 

бравицама; палете за претовар робе, које нису од 

метала; палете за транспорт, неметалне; палете за 

утовар, које нису од метала; папирне ролетне, застори; 

параван, преграда (намештај); писаћи столови; плакати 

од дрвета или пластике; пластичне кант траке за 

намештај; пластичне пропусне картице, некодиране и 

немагнетске; плетарски радови, од прућа; плетена 

слама, изузев асуре; плетенице од сламе плочасте 

унутрашње ролетне; плочице за име, које нису од 

метала; плутајући контејнери, који нису од метала; 

погребне урне; подлоге за саће у пчелињацима подлоге 

за спавање; подметачи за пресвлачење беба; подметачи 

за судопере, замењиви поклопци за флаше, неметални; 

поклопци, неметални; покретне преграде (намештај); 

покретне степенице за укрцавање, неметалне, за 

путнике; покретни столови за компјутере (намештај); 

полице за библиотеке; полице за намештај; полице за 

радне кабинете (намештај); полице за складиштење; 

полице (намештај); послужавници, неметални; постоља 

за кишобране; постоља за костиме; постоља за 

рачунске машине; постоља за саксије за цвеће 

(намештај); постоља за шешире; посуде, пластичне за 

амбалажу; прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, 

осим постељине; препариране птице; пречке од дрвета; 

прстенови за кључеве, неметални; радне клупе за стеге, 

неметалне; радне плоче (столови); радни сто, клупа; 

рамови за вез; рамови за слике;  ратан, трска; резе за 

врата, неметалне; резервоари, неметални; резервоари, 

неметални, незидани; ременски преносници од 

пластике за завесе; рукохвати за каду, неметални; ручке 

врата - неметалне; ручна колица (намештај); ручна 

огледала (тоалетна огледала); сагови за ограђени 

простор за малу децу сандуци, гајбе; сандуци за 

играчке; сандуци за месо, који нису од метала; сандуци 

који нису од метала; сандучићи за писма, не од метала 

или зидани саће; седишта од метала; сифони (вентили) 

од пластике славине за бурад, које нису од метала 

сламни поруби, ивице; слоновача, непрерађена или 

полупрерађена;  софе; споне за цеви или каблове, 

неметалне; споне и затеге за каблове, који нису од 

метала сребрно стакло (огледала); сталак за убрусе 

(намештај); сталци за боце; сталци за бурад, који нису 

од метала;  сталци за новине; сталци за пушке; сталци 

за читање, пултови сталци (намештај); сталци, постоља, 

штандови; статуе од дрвета, воска, гипса или пластике 

степеник-столице, неметалне степенице(мердевине, 

неметалне); сто, клупа (намештај) столарска роба; 

столице столице за лежање (лигештули); столови; 

столови за пресвлачење беба; причвшћени за зид 

столови за тестерисање (намештај); столови за цртање; 

столови од метала; табле за поруке; табле за столове; 
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текстилне ролетне за прозоре, унутрашње; тоалетни 

сточићи; точкићи за кревете, који нису од метала; 

точкићи за намештај, неметални; трска (материјал за 

плетење); улошци за четке; уметничка дела од дрвета, 

воска, гипса или пластике; унутрашњи прозорски 

застори (ролетне), (намештај); фигурине, статуете од 

дрвета, воска, гипса или пластике; фотеље; фризерске 

столице; хоклице; чепови за боце, неметални; чепови за 

зидове, неметални; чивилуци; шарке, које нису од 

метала; шаторски кочићи, који нису од метала; 

шеталице за бебе; шине за завесе (гарнишне); шипке за 

завесе (гарнишне); шипке за степеништа; шипке од 

обрађеног ћилибара; школски намештај; шрафови 

неметални; штандови, штандови за новине.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларисјки послови.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.  
 

(111) 71875 (181) 12.04.2026. 

(210) Ж- 2016-632 (220) 12.04.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) Савез економиста Србије, Булевар Михајла 

Пупина 147, Нови Београд, RS 

(740) Илија Дражић, адвокатска канцеларија "Дражић,. 

Беатовић & Партнери", ул Краља Милана бр. 29, 

11000 Беогрда 

(540) 

 

(531) 26.02.05; 26.02.08; 26.04.12; 26.04.18; 27.05.24; 

29.01.04  

(591) тегет, бела. 

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

канцеларијски материјал; писаће машине и 

канцеларијски прибор (изузев намештаја); 

материјали за обуку и наставу (изузев апарата); 

постери; огласни панои од картона или папира; 

плакати; блокови; штампани материјал; нотеси; 

фасцикле; оловке; периодичне публикације; 

штампане ствари; свеске; бележнице; каталози; 

омоти; корице; техничке оловке; кутије за оловке; 

штампани роковници; штампане публикације; 

приручници; књижице; налив пера и хемијске 

оловке; магазини; маркери за књиге; подлоге за 

писање; календари; налепнице.  

Кл. 18:  футроле за визиткарте; ранчеви; актен 

ташне; ручне торбице; футроле за кључеве; футроле 

за кредитне картице; торбе.  

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; анализе цене 

и трошкова; пословно управљање и пословно 

саветовање; стручне услуге у пословној 

ефикасности; истраживања тржишта; пословне 

процене; пословна истраживања; пословна 

испитивања; пословне информације; услуге 

поређења цена. 

Кл. 41:  образовне услуге; припрема обуке; издавање 

текстова, осим рекламних текстова; издавање књига; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење конгреса; информисање о образовању; 

припрема и вођење семинара; припрема и вођење 

симпозијума; припрема и вођење радионица.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања у вези са њима.  
 

(111) 71876 (181) 07.04.2026. 

(210) Ж- 2016-597 (220) 07.04.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати, 

Теразије 29/V, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 26.13.01; 27.03.02; 27.05.24  

(511) Кл. 29:  конзервисано, смрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; 

млеко и млечни производи; замена за млеко; јестива 

уља и масти; вегетаријанска и веганска замена за 

месо и рибу; веганско млеко и замена за сир; готова 

или полуготова јела, која су у већој мери направљена 

од поврћа; тофу и производи од тофуа (у којима тофу 

преовлађује); вегетаријански и вегански деликатесни 

прехрамбени производи направљени од поврћа, воћа, 

кромпира, салате, производа од млека или јаја; 

намази направљени од поврћа, вегетаријанских и/или 

веганских деликатесних прехрамбених састојака; 

припремљена или полуприпремљена јела у свежем, 

полуконзервисаном или конзервисаном облику која 

се углавном састоје од поврћа; месо, укључујући и 

вегетаријанско месо; бургери од поврћа; 

вегетаријански производи на бази замене за месо као 

што је соја и/или алге; прехрамбени производи, 

наиме вегетаријански деликатесни производи који се 

углавном састоје од замене за месо и рибу, 

вегетаријанских намаза, тофуа, и прозвода од тофуа, 

обрађеног воћа и поврћа; готова јела направљена од 

поврћа и/или замене за месо или рибу; смрзнути 
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вегетаријански производи; вегетаријанске 

грицкалице на бази куваног, сушеног или свежег 

поврћа; замена за месо и рибу на бази поврћа; соја и 

производи на бази соје; воће и поврће у конзерви; 

јела направљена од поврћа, вегетаријанских и/или 

веганских деликатесних састојака као и полу 

припремљена и сирова јела (на бази поврћа, воћа, 

кромпира, млечних производа или јаја), салате; 

вегетаријански и вегански деликатесни прехрамбени 

производи; ајвар (конзервирана паприка); 

протеинско млеко; екстракти из алги за исхрану; 

алгинати за кулинарство; безалкохолни пунч од јаја; 

салате за предјело; пире од јабука; пасуљ, 

конзервисани; бујон; концентрати чистих месних 

супа (бујона); намази за хлеб који садрже маст; путер 

(маслац); путер крем; урме; кисело млеко; жуманце 

јаја; јаја у праху; беланчевине за кулинарске потребе; 

беланце јаја; грашак, конзервисани; путер од 

кикирикија; кикирики, обрађен; кисели краставци; 

нискокалорични чипс од кромпира; масне материје 

(супстанце) за производњу јестиве масти; воћни 

чипс; конзервисано воће у алкохолу; воћни желеи; 

воћна пулпа; воћне салате; воћне грицкалице; желеи; 

желатин; мусеви од поврћа; салате од поврћа; 

пржене морске алге; млеко од конопље (замена за 

млеко); џем од ђумбира; јогурт; мешавине (састојци) 

за супу од поврћа; путер од какаа; ушећерено воће; 

чипс од кромпира; пахуљице од кромпира; уштипци 

(крофне) од кромпира; сир; кефир (пиће од млека); 

хумус (намаз од леблебија); кимчи (јело од 

ферментисаног поврћа); кокосов путер; кокосово 

уље и маст; сушени кокос; воћни компоти; 

кондензовано млеко; бели лук, конзервисани; 

гулаши; супа; крокети; кумис (пиће од млека); 

сирило (сириште); ланено уље за употребу у 

кулинарству; лецитин за употребу у кулинарству; 

сочиво, конзервисано (поврће); уље од кукуруза; 

млевени бадеми; маргарин; мармелада; млечни 

ферменти за употребу у кулинарству; млечни напици 

у којима млеко преовлађује; милк шејк; сурутка; 

орашасти плодови, припремљени; маслине, 

конзервисане; маслиново уље за исхрану; уље 

палминих коштица за исхрану; палмино уље за 

исхрану; пектини за кулинарство; сокови од поврћа 

за кување; пикалили (врста јела од поврћа, сецкано 

поврће, сенф и љути зачини); укисељено поврће; 

гљиве, конзервисане; полен припремљен као храна; 

компот од бруснице; ферментисано млеко; кисело 

млеко; уље репице (јестиво репино уље); пиринчано 

млеко; раженка (ферментисано печено млеко); суво 

грожђе; павлака (млечни производ); готове салате; 

семенке, обрађене; кисели купус; коре од воћа; 

мућена павлака (шлаг); пшенични глутен и 

производи на бази пшеничног глутена; сусамово 

уље; тахини (намаз од семена сусама); кисела 

павлака; конзервисана соја у зрну за исхрану; сојино 

млеко (замена за млеко); сунцокретове семенке 

(обрађене); сунцокретово уље за исхрану; јестиве 

масти; мешавине (састојци) за припрему супе; 

паштета од парадајза; пире од парадајза; сок од 

парадајза за кување; тартуфи, конзервисани; алое 

вера припремљена за људску исхрану; састојци за 

припрему бујона; конзервисани црни лук.   

Кл. 30:  кафа, чај, какао и вештачка кафа; пиринач; 

тапиока и саго; брашно и производи направљени од 

житарица; хлеб, пецива и слаткиши; јестиви лед; 

сладоледи и млечни сладоледи; шећер, мед, меласа; 

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

(зачински); зачини; лед; поврће, вегетаријански и 

вегански деликатеси који се у највећој мери састоје 

од тестенине; раније поменути производи, где је 

могуће, такође у облику готових оброка, 

полуготових оброка или у замрзнутом облику; 

намази; вегетаријанске и/или веганске пите; 

вегетаријанске и веганске замене за месо; вегански 

производи као замена за млеко и сир; вегетаријанска 

храна која се базира на производима од житарица, 

квасца и/или зачинских теста; храна направљена од 

производа од житарица или других производа од 

поврћа, наиме махунарки, пиринча, резанаца; умаци 

на бази поврћа; припремљени прехрамбени 

производи у облику вегетаријанских оброка или 

грицкалица од брашна или производа од житарица; 

готова јела од вегетаријанске хране од производа од 

житарица, квасца и/или зачинских теста; тестенина 

са вегетаријанским и/или веганским пуњењем; 

јестиви лед и сладолед од соје; јогурт и производи од 

јогурта од соје; вегетаријански и вегански слаткиши; 

алге (зачин); анис; ароме, осим есенцијалних уља, за 

пића; ароме, осим есенцијалних уља; пшенично 

брашно; ароме, осим есенцијалних уља, за колаче; 

тесто за колаче; пивско сирће; додаци за згушњавање 

хране за кување; везивни агенси за сладолед; цветови 

или лишће као замена за чај; брашно од боба; 

бомбоне; слатке земичке, колачићи; хлеб; хлеб без 

квасца; сендвичи; пти-бер кекс; чизбургери 

(сендвичи са сиром); чау-чау (зачин); чатни (додатак 

јелима); кус-кус (гриз); кари (зачин); енглески крем; 

мусеви (дезерт) (слаткиши); ледени чај; посластице 

од кикирикија; есенције за храну, изузев етеричних 

есенција и есенцијалних уља; танки резанци; 

фондани; воћни умаци; пролећне ролнице; пецива; 

воћни желе (слаткиши); гриз; ољуштени јечам; 

огуљени јечам; јечмено брашно; млевени јечам; 

напици на бази чаја; пахуљице од житарица; 

житарице; плочице од житарица; грицкалице на бази 

житарица; зачински додаци; зачинске мешавине; 

каранфилић (зачин); глукоза за кулинарску намену; 

глутенски додаци за кулинарске намене; прекрупа за 

људску исхрану; млевени овас; овсене пахуљице; 

овсене крупице; овсена зрна; алва; ђумбир (зачин); 

смрзнути јогурт (посластичарски); ароме за кафу; 
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биљни препарати за употребу као замена за кафу; 

пића на бази кафе; какао; пића на бази какаоа; капра; 

карамеле; брашно од кромпира; жвакаћа гума; кекси, 

бисквити, суви колачићи; кечап (сос); кухињска со; 

соли за конзервисање намирница; крекери; обрађено 

зачинско биље; биљни чајеви, нелековити; торте; 

глазуре за колаче; конзервисане баштенске траве 

(зачини); мешавине за колаче у праху; тесто за 

колаче; куркума; сладић (слаткиши); штапови од 

сладића (посластица); колачићи од ђумбира; семе 

лана за људску исхрану; кукуруз, млевени; пржени 

кукуруз; кукурузне пахуљице; кукурузни гриз; 

кукурузно брашно; уситњени кукуруз; макарони; 

колачићи од бадема (слатка пецива); малтоза; слад за 

људску исхрану; сладни бисквити; екстракти слада 

за људску исхрану; јечмени слаткиши; слаткиши од 

бадема; маринаде; марципан; бадемово тесто; 

мајонез; морска вода за кување; брашно; брашнаста 

храна; напици од кафе са млеком; какао напици са 

млеком; напици од чоколаде са млеком; производи 

од млевеног брашна; прхко тесто; орашчић; мусли; 

храна на бази овса; чили; готови оброци од резанаца; 

тестенина; палмин шећер; презле; сосеви за употребу 

са тестенином; паштете; пите; пастиле (бомбоне, 

кондиторски производи); песто сос; ситни колачи; 

палачинке; бибер; мента за припрему посластица; 

ментол бомбоне; пимент; пица; кокице; прополис; 

високопротеинске плочице од житарица; пудинзи; 

киш; обрађена киноа; равиоли; колачи од пиринча; 

храна на бази пиринча; релиш (додатак јелима); лед, 

природни или вештачки; кафа (непржена); шафран 

(зачин); препарати за учвршћивање мућене павлаке, 

шлага; преливи за салату; средства за подизање 

теста; чоколада; чоколада за пиће; чоколадни мус; 

црни кумин; целерова со; пециво; брашно од 

слачице; паштете од соје (зачини); сојино брашно; 

соја сос; шербет (ледени); сосеви (додаци јелима); 

шпагети; сладолед у праху; сода бикарбона за 

кување; скроб за јело; семе звездастог аниса; суши; 

заслађивачи (природни); табуле (либанска салата); 

тако; брашно од тапиоке; чај; тесто; ферменти за 

тесто; парадајз сос; тарт; тортиље; ванила (арома); 

ванилин (замена за ванилу); вафли; тартар крем за 

кување; пшеничне клице за људску исхрану; 

ароматични састојци за храну; цикорија (замена за 

кафу); цимет (зачин); глутен припремљен као храна; 

бадеми обложени шећером; кондиторски производи 

за украшавање јелке; посластице; двопек.  

Кл. 31:  пољопривредни, вртларски и шумарски 

производи; сирово и непрерађено семе и зрневље; 

свеже воће и поврће; природне биљке и цвеће; храна 

за животиње; слад; свеже баштенско биље; 

непрерађени орашасти плодови; непрерађена киноа. 

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

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за припрему пића; 

безалкохолна пића на бази соје; безалкохолна пића 

на бази овса; безалкохолна пића на бази бадема; 

безалкохолна пића на бази кокосовог млека и других 

биљних састојака; безалкохолни воћни екстракти; 

воћна безалкохолна пића; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића на бази меда; безалкохолна пића 

на бази алое вере; аперитиви, безалкохолни; сок од 

јабуке, безалкохолни; коктели на бази пива; пивски 

слад; прашкови за газирање пића; пастиле (пилуле) 

за газирање пића; коктели, безалкохолни; млеко од 

кикирикија (безалкохолно пиће); препарати за 

прављење минералне воде; препарати за прављење 

газиране воде; есенције (концентрати) за прављење 

пића; воћни нектари, безалкохолни; сокови; сокови 

од поврћа; овсено млеко; екстракт хмеља за 

прављење пива; пиво од ђумбира; изотонична пића; 

газирана вода; квас (безалкохолно пиће); лимунаде; 

сирупи за лимунаду; литијум вода; сладно пиво; 

сладовина; млеко бадема (пиће); бадемов сируп; 

минерална вода; пића од сурутке; шира; препарати за 

производњу пића; препарати за производњу ликера; 

сарсапарила (безалкохолно пиће); селтерс вода; 

сирупи за припрему напитака; смутис (кашасти 

напици); сода вода; млеко од соје (напитак); шербет 

(напитак); стоне воде; сок од парадајза (напитак); 

шира од грожђа, неферментисана; воде (пића).   
 

(111) 71877 (181) 07.04.2026. 

(210) Ж- 2016-598 (220) 07.04.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати, 

Теразије 29/V, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 26.13.01; 27.03.02; 27.05.24  

(511) Кл. 29:  конзервисано, смрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; 

млеко и млечни производи; замена за млеко; јестива 

уља и масти; вегетаријанска и веганска замена за 

месо и рибу; веганско млеко и замена за сир; готова 

или полуготова јела, која су у већој мери направљена 

од поврћа; тофу и производи од тофуа (у којима тофу 

преовлађује); вегетаријански и вегански деликатесни 

прехрамбени производи направљени од поврћа, воћа, 

кромпира, салате, производа од млека или јаја; 

намази направљени од поврћа, вегетаријанских и/или 
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веганских деликатесних прехрамбених састојака; 

припремљена или полуприпремљена јела у свежем, 

полуконзервисаном или конзервисаном облику која 

се углавном састоје од поврћа; месо, укључујући и 

вегетаријанско месо; бургери од поврћа; 

вегетаријански производи на бази замене за месо као 

што је соја и/или алге; прехрамбени производи, 

наиме вегетаријански деликатесни производи који се 

углавном састоје од замене за месо и рибу, 

вегетаријанских намаза, тофуа, и прозвода од тофуа, 

обрађеног воћа и поврћа; готова јела направљена од 

поврћа и/или замене за месо или рибу; смрзнути 

вегетаријански производи; вегетаријанске 

грицкалице на бази куваног, сушеног или свежег 

поврћа; замена за месо и рибу на бази поврћа; соја и 

производи на бази соје; воће и поврће у конзерви; 

јела направљена од поврћа, вегетаријанских и/или 

веганских деликатесних састојака као и полу 

припремљена и сирова јела (на бази поврћа, воћа, 

кромпира, млечних производа или јаја), салате; 

вегетаријански и вегански деликатесни прехрамбени 

производи; ајвар (конзервирана паприка); 

протеинско млеко; екстракти из алги за исхрану; 

алгинати за кулинарство; безалкохолни пунч од јаја; 

салате за предјело; пире од јабука; пасуљ, 

конзервисани; бујон; концентрати чистих месних 

супа (бујона); намази за хлеб који садрже маст; путер 

(маслац); путер крем; урме; кисело млеко; жуманце 

јаја; јаја у праху; беланчевине за кулинарске потребе; 

беланце јаја; грашак, конзервисани; путер од 

кикирикија; кикирики, обрађен; кисели краставци; 

нискокалорични чипс од кромпира; масне материје 

(супстанце) за производњу јестиве масти; воћни 

чипс; конзервисано воће у алкохолу; воћни желеи; 

воћна пулпа; воћне салате; воћне грицкалице; желеи; 

желатин; мусеви од поврћа; салате од поврћа; 

пржене морске алге; млеко од конопље (замена за 

млеко); џем од ђумбира; јогурт; мешавине (састојци) 

за супу од поврћа; путер од какаа; ушећерено воће; 

чипс од кромпира; пахуљице од кромпира; уштипци 

(крофне) од кромпира; сир; кефир (пиће од млека); 

хумус (намаз од леблебија); кимчи (јело од 

ферментисаног поврћа); кокосов путер; кокосово 

уље и маст; сушени кокос; воћни компоти; 

кондензовано млеко; бели лук, конзервисани; 

гулаши; супа; крокети; кумис (пиће од млека); 

сирило (сириште); ланено уље за употребу у 

кулинарству; лецитин за употребу у кулинарству; 

сочиво, конзервисано (поврће); уље од кукуруза; 

млевени бадеми; маргарин; мармелада; млечни 

ферменти за употребу у кулинарству; млечни напици 

у којима млеко преовлађује; милк шејк; сурутка; 

орашасти плодови, припремљени; маслине, 

конзервисане; маслиново уље за исхрану; уље 

палминих коштица за исхрану; палмино уље за 

исхрану; пектини за кулинарство; сокови од поврћа 

за кување; пикалили (врста јела од поврћа, сецкано 

поврће, сенф и љути зачини); укисељено поврће; 

гљиве, конзервисане; полен припремљен као храна; 

компот од бруснице; ферментисано млеко; кисело 

млеко; уље репице (јестиво репино уље); пиринчано 

млеко; раженка (ферментисано печено млеко); суво 

грожђе; павлака (млечни производ); готове салате; 

семенке, обрађене; кисели купус; коре од воћа; 

мућена павлака (шлаг); пшенични глутен и 

производи на бази пшеничног глутена; сусамово 

уље; тахини (намаз од семена сусама); кисела 

павлака; конзервисана соја у зрну за исхрану; сојино 

млеко (замена за млеко); сунцокретове семенке 

(обрађене); сунцокретово уље за исхрану; јестиве 

масти; мешавине (састојци) за припрему супе; 

паштета од парадајза; пире од парадајза; сок од 

парадајза за кување; тартуфи, конзервисани; алое 

вера припремљена за људску исхрану; састојци за 

припрему бујона; конзервисани црни лук.   

Кл. 30:  кафа, чај, какао и вештачка кафа; пиринач; 

тапиока и саго; брашно и производи направљени од 

житарица; хлеб, пецива и слаткиши; јестиви лед; 

сладоледи и млечни сладоледи; шећер, мед, меласа; 

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

(зачински); зачини; лед; поврће, вегетаријански и 

вегански деликатеси који се у највећој мери састоје 

од тестенине; раније поменути производи, где је 

могуће, такође у облику готових оброка, 

полуготових оброка или у замрзнутом облику; 

намази; вегетаријанске и/или веганске пите; 

вегетаријанске и веганске замене за месо; вегански 

производи као замена за млеко и сир; вегетаријанска 

храна која се базира на производима од житарица, 

квасца и/или зачинских теста; храна направљена од 

производа од житарица или других производа од 

поврћа, наиме махунарки, пиринча, резанаца; умаци 

на бази поврћа; припремљени прехрамбени 

производи у облику вегетаријанских оброка или 

грицкалица од брашна или производа од житарица; 

готова јела од вегетаријанске хране од производа од 

житарица, квасца и/или зачинских теста; тестенина 

са вегетаријанским и/или веганским пуњењем; 

јестиви лед и сладолед од соје; јогурт и производи од 

јогурта од соје; вегетаријански и вегански слаткиши; 

алге (зачин); анис; ароме, осим есенцијалних уља, за 

пића; ароме, осим есенцијалних уља; пшенично 

брашно; ароме, осим есенцијалних уља, за колаче; 

тесто за колаче; пивско сирће; додаци за згушњавање 

хране за кување; везивни агенси за сладолед; цветови 

или лишће као замена за чај; брашно од боба; 

бомбоне; слатке земичке, колачићи; хлеб; хлеб без 

квасца; сендвичи; пти-бер кекс; чизбургери 

(сендвичи са сиром); чау-чау (зачин); чатни (додатак 

јелима); кус-кус (гриз); кари (зачин); енглески крем; 

мусеви (дезерт) (слаткиши); ледени чај; посластице 

од кикирикија; есенције за храну, изузев етеричних 
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есенција и есенцијалних уља; танки резанци; 

фондани; воћни умаци; пролећне ролнице; пецива; 

воћни желе (слаткиши); гриз; ољуштени јечам; 

огуљени јечам; јечмено брашно; млевени јечам; 

напици на бази чаја; пахуљице од житарица; 

житарице; плочице од житарица; грицкалице на бази 

житарица; зачински додаци; зачинске мешавине; 

каранфилић (зачин); глукоза за кулинарску намену; 

глутенски додаци за кулинарске намене; прекрупа за 

људску исхрану; млевени овас; овсене пахуљице; 

овсене крупице; овсена зрна; алва; ђумбир (зачин); 

смрзнути јогурт (посластичарски); ароме за кафу; 

биљни препарати за употребу као замена за кафу; 

пића на бази кафе; какао; пића на бази какаоа; капра; 

карамеле; брашно од кромпира; жвакаћа гума; кекси, 

бисквити, суви колачићи; кечап (сос); кухињска со; 

соли за конзервисање намирница; крекери; обрађено 

зачинско биље; биљни чајеви, нелековити; торте; 

глазуре за колаче; конзервисане баштенске траве 

(зачини); мешавине за колаче у праху; тесто за 

колаче; куркума; сладић (слаткиши); штапови од 

сладића (посластица); колачићи од ђумбира; семе 

лана за људску исхрану; кукуруз, млевени; пржени 

кукуруз; кукурузне пахуљице; кукурузни гриз; 

кукурузно брашно; уситњени кукуруз; макарони; 

колачићи од бадема (слатка пецива); малтоза; слад за 

људску исхрану; сладни бисквити; екстракти слада 

за људску исхрану; јечмени слаткиши; слаткиши од 

бадема; маринаде; марципан; бадемово тесто; 

мајонез; морска вода за кување; брашно; брашнаста 

храна; напици од кафе са млеком; какао напици са 

млеком; напици од чоколаде са млеком; производи 

од млевеног брашна; прхко тесто; орашчић; мусли; 

храна на бази овса; чили; готови оброци од резанаца; 

тестенина; палмин шећер; презле; сосеви за употребу 

са тестенином; паштете; пите; пастиле (бомбоне, 

кондиторски производи); песто сос; ситни колачи; 

палачинке; бибер; мента за припрему посластица; 

ментол бомбоне; пимент; пица; кокице; прополис; 

високопротеинске плочице од житарица; пудинзи; 

киш; обрађена киноа; равиоли; колачи од пиринча; 

храна на бази пиринча; релиш (додатак јелима); лед, 

природни или вештачки; кафа (непржена); шафран 

(зачин); препарати за учвршћивање мућене павлаке, 

шлага; преливи за салату; средства за подизање 

теста; чоколада; чоколада за пиће; чоколадни мус; 

црни кумин; целерова со; пециво; брашно од 

слачице; паштете од соје (зачини); сојино брашно; 

соја сос; шербет (ледени); сосеви (додаци јелима); 

шпагети; сладолед у праху; сода бикарбона за 

кување; скроб за јело; семе звездастог аниса; суши; 

заслађивачи (природни); табуле (либанска салата); 

тако; брашно од тапиоке; чај; тесто; ферменти за 

тесто; парадајз сос; тарт; тортиље; ванила (арома); 

ванилин (замена за ванилу); вафли; тартар крем за 

кување; пшеничне клице за људску исхрану; 

ароматични састојци за храну; цикорија (замена за 

кафу); цимет (зачин); глутен припремљен као храна; 

бадеми обложени шећером; кондиторски производи 

за украшавање јелке; посластице; двопек.  

Кл. 31:  пољопривредни, вртларски и шумарски 

производи; сирово и непрерађено семе и зрневље; 

свеже воће и поврће; природне биљке и цвеће; храна 

за животиње; слад; свеже баштенско биље; 

непрерађени орашасти плодови; непрерађена киноа. 

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

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за припрему пића; 

безалкохолна пића на бази соје; безалкохолна пића 

на бази овса; безалкохолна пића на бази бадема; 

безалкохолна пића на бази кокосовог млека и других 

биљних састојака; безалкохолни воћни екстракти; 

воћна безалкохолна пића; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића на бази меда; безалкохолна пића 

на бази алое вере; аперитиви, безалкохолни; сок од 

јабуке, безалкохолни; коктели на бази пива; пивски 

слад; прашкови за газирање пића; пастиле (пилуле) 

за газирање пића; коктели, безалкохолни; млеко од 

кикирикија (безалкохолно пиће); препарати за 

прављење минералне воде; препарати за прављење 

газиране воде; есенције (концентрати) за прављење 

пића; воћни нектари, безалкохолни; сокови; сокови 

од поврћа; овсено млеко; екстракт хмеља за 

прављење пива; пиво од ђумбира; изотонична пића; 

газирана вода; квас (безалкохолно пиће); лимунаде; 

сирупи за лимунаду; литијум вода; сладно пиво; 

сладовина; млеко бадема (пиће); бадемов сируп; 

минерална вода; пића од сурутке; шира; препарати за 

производњу пића; препарати за производњу ликера; 

сарсапарила (безалкохолно пиће); селтерс вода; 

сирупи за припрему напитака; смутис (кашасти 

напици); сода вода; млеко од соје (напитак); шербет 

(напитак); стоне воде; сок од парадајза (напитак); 

шира од грожђа, неферментисана; воде (пића).   
 

(111) 71878 (181) 11.04.2026. 

(210) Ж- 2016-622 (220) 11.04.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм 5А, 11080 

Земун, RS 

(540) 

Quardio 10 

(511) Кл. 5:  витамински препарати, ађуванти за 

медицинске потребе, дијететска храна прилагођена 

за медицинске намене, дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу, додаци за 

минералну храну, додаци исхрани, медицински 

тоници.  
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(111) 71879 (181) 21.03.2026. 

(210) Ж- 2016-488 (220) 21.03.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) Društvo sa ograničenom odgovornošću za 

trgovinu Smiljanić Pančevo, Моше Пијаде 117/8, 

Панчево, RS 

(740) Адвокатско ортачко друштво "Бојовић & 

Партнерс", Француска улица бр. 27, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.11.13; 26.15.01; 27.05.03; 27.05.14 

(591) црна, бела, сива.  

(511) Кл. 6:  обични метали и њихове легуре; метални 

грађевински материјали; металне преносиве 

конструкције; материјали од метала за железничке шине; 

неелектрични каблови и жице од обичног метала, 

браварски производи, мали метални гвожђарски 

производи; цевчице и цеви од метала; сефови; руде. 

Кл. 7:  лемилице, електричне; апарати за лемљење, 

електрични; вакумске пумпе (машине); урезивачи 

(машински алат); компресорске машине; ручни алат 

на механичко покретање; алат за лемљење, гасни; 

машински алати; калупи (делови машина); алати 

(делови машина); електричне ручне бушилице; 

мехови, дувалице (делови машина); прегрејачи; 

компресори; машине за обраду стакла.  

Кл. 8:  ручни алати и справе (којима се ручно 

управља); прибор за јело; хладно оружје; бријачи.  

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. 16:  штампани материјал (висока штампа); 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

штампани роковници; врећице (коверте, кесе) од 

папира или пластике, за паковање; кутије од картона 

или хартије; налепнице, које нису од текстила; 

налепнице (канцеларијски прибор).  

Кл. 17:  гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и 

производи направљени од ових материјала, наиме 

торбе (коверте и кесе), од гуме, за паковање;  

полупрерађени пластични производи који се користе 

у производњи; материјали за непропусно затварање, 

заптивање и изоловање; савитљиве неметалне цеви. 

Кл. 18:  кожа и имитација коже, производи израђени 

од ових материјала наиме, женске ташне, футроле 

(етуи) за визит карте, ручне торбице, торбе од коже 

за паковање, футроле за кључеве, кутије за визит 

карте; животињска кожа, крзно; кофери и путне 

торбе; кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање; 

бичеви, сарачка и седларска опрема.   
 

(111) 71880 (181) 25.03.2026. 

(210) Ж- 2016-521 (220) 25.03.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) Владислав Вучковић, Целовечка 007 б 13, 

Суботица, RS 

(740) Ненад Цвјетићанин, адвокат, Јурија Гагарина 

127/91, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.17; 24.01.01; 24.01.15; 24.09.01; 27.05.03; 

27.05.22; 29.01.04  

(591) тамноплава, светлоплава и бела.  

(511) Кл. 21:  стаклене боце (посуде); стаклени 

затварачи; стаклени чепови; флаше (боце).  

Кл. 33:  воћни екстракти, алкохолни; аперитиви; 

јабуковача; медовина; киршч, вишњевача; жестока 

пића; крушковача; алкохолни екстракти; алкохолна 

пића која садрже воће.  
 

(111) 71881 (181) 24.03.2026. 

(210) Ж- 2016-519 (220) 24.03.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) GRUPO BIMBO S.A.B.  DE  C.V., Prolongación 

Paseo de la Reforma no. 1000 Colonia Peña Blanca 

Santa Fe Delegación Alvaro Obregón C.P. 01210 

México Distrito Federal, MX 

(740) Нинковић Ђурђе, адвокат, 11000 Београд, 

Балканса 49 

(540) 

Entenmann's 

(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; 

пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од 

житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи; 

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

сенф; сирће, сособи (као додаци); зачини; лед.  
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(111) 71882 (181) 24.03.2026. 

(210) Ж- 2016-517 (220) 24.03.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) GRUPO BIMBO S.A.B.  DE  C.V., Prolongación 

Paseo de la Reforma no. 1000 Colonia Peña Blanca 

Santa Fe Delegación Alvaro Obregón C.P. 01210 

México Distrito Federal, MX 

(740) Нинковић Ђурђе, адвокат, 11000 Београд, 

Балканса 49 

(540) 

Gansito 

(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; 

пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од 

житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи; 

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

сенф; сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.  
 

(111) 71883 (181) 28.03.2026. 

(210) Ж- 2016-530 (220) 28.03.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) Privredno društvo za eksploataciju mineralne 

vode i proizvodnju pića "KNJAZ MILOŠ" A.D. 

Aranđelovac, Južna industrijksa zona bb, Aranđelovac, RS 

(540) 

 

(531) 01.05.23; 01.15.14; 05.03.14; 05.07.08; 05.07.12; 

06.01.01; 26.13.01; 26.15.01; 27.05.04; 29.01.15  

(591) црвена, светло црвена, зелена, тамно зелена, 

плата, бела.  

(511) Кл. 32:  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напитци и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  
 

(111) 71884 (181) 18.03.2026. 

(210) Ж- 2016-456 (220) 18.03.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) V.F. Corporation (Pennsylvania corporation), 

105 Corporate Center Blvd, Greensboro, North Carolina 

27408, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

VF WE FIT YOUR LIFE 

(511) Кл. 35:  пословне услуге, нарочито управљање 

компанијама и организацијом малопродаје која се 

односи на област одеће, одевних аксесоара, пртљага 

и опреме за рекреацију и боравак на отвореном; 

услуге пословног менаџмента и пословне 

администрације које се односе на област одеће, 

одевних аксесоара, пртљага и опреме за рекреацију и 

боравак на отвореном.  
 

(111) 71885 (181) 18.03.2026. 

(210) Ж- 2016-457 (220) 18.03.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) V.F. Corporation (Pennsylvania corporation), 

105 Corporate Center Blvd, Greensboro, North Carolina 

27408, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.22; 27.05.24  

(511) Кл. 35:  пословне услуге, нарочито управљање 

компанијама и организацијом малопродаје која се 

односи на област одеће, одевних аксесоара, пртљага 

и опреме за рекреацију и боравак на отвореном; 

услуге пословног менаџмента и пословне 

администрације које се односе на област одеће, 

одевних аксесоара, пртљага и опреме за рекреацију и 

боравак на отвореном.  
 

(111) 71886 (181) 06.05.2025. 

(210) Ж- 2015-727 (220) 06.05.2015. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) Dante International SA, Swan Office Park, 

Windsor Building, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, 

077190 Voluntari, Ilfov, RO 

(740) Милена Братић Јанковић, Војводе Мишића 

75/2, 18000 Ниш 

(540) 

Price Revolution 

(511) Кл. 35:  oглашавање; вођење послова; продаја на 

мало у продавницама, путем интернета тј. преко web 

saјтa, поште или катлошке продаје или телевизијских 

програма за куповину, сортирање разних производа и то: 

књига, играчка, спортске опреме, хране, козметике, 

опреме и ствари за кућу и техничке производе ради 

омогућавања потрошачима да их разгледају и купе; 

објављивање рекламних текстова; рекламирање; 

реклмане агенције, компјутерско управљање; 
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презентација производа путем средстава комуникације у 

сврху продаје на мало; административна обрада 

наруџбеница за куповину; писање реклманих текстова; 

услуге комерцијалног посредовања; оптимизација 

саобраћаја са интернет странице; оглашавање плаћањем 

по клику; услуге комерцијалног посредовања; пружање 

пословних информација путем интернет странице.   
 

(111) 71887 (181) 19.02.2026. 

(210) Ж- 2016-256 (220) 19.02.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) DOO PIP NOVI SAD, Tekelijina 43, Novi Sad, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.03; 08.01.07; 08.01.25; 25.05.01; 25.07.25; 

27.05.10; 27.05.11; 29.01.13  

(591) пантоне 7413, наранџаста,црна, бела. 

(526) SENTA KVASAC  

(511) Кл. 30:  квасац; квасац пекарски у праху.  
 

(111) 71888 (181) 25.03.2026. 

(210) Ж- 2016-527 (220) 25.03.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) Ahmet Maliqi, Kastriot nr. 3, 15000 Обилић, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 17.02.01; 17.02.02; 26.04.18; 27.05.13; 29.01.01 

(591) бела, сива, тамно розе, светло розе.  

(511) Кл. 34:  цигарете од природног дувана.  
 

(111) 71889 (181) 24.03.2026. 

(210) Ж- 2016-518 (220) 24.03.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) GRUPO BIMBO S.A.B.  DE  C.V., Prolongación 

Paseo de la Reforma no. 1000 Colonia Peña Blanca 

Santa Fe Delegación Alvaro Obregón C.P. 01210 

México Distrito Federal, MX 

(740) Нинковић Ђурђе, адвокат, 11000 Београд, 

Балканса 49 

(540) 

OROWEAT 

(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, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед, 

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

сособи (као додаци); зачини; лед.  
 

(111) 71890 (181) 17.03.2026. 

(210) Ж- 2016-452 (220) 17.03.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) Victoria's Secret Stores Brand Management Inc., 

Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio 43068, US 

(740) Живко Мијатовић & Пaртнерс, Светогорска 7, 

11000 Београд 

(540) 

PASSION STRUCK 

(511) Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни; 

парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за косу, 

нарочито производи за личну негу и парфимеријски 

производи, наиме, тоалетна вода, парфимисани спреј за 

тело, освеживач за тело у виду спреја, спреј за тело, 

пилинг за тело, купка за тело, сапун за тело, пена за тело, 

крема за тело, лосион за тело, уље за тело, пудер за тело, 

пена за купање, гел за туширање, сапун за руке, крема за 

руке и лосион за руке; пасте за зубе.  
 

(111) 71891 (181) 25.03.2026. 

(210) Ж- 2016-522 (220) 25.03.2016. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) ТОYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA ( 

also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION ), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740) Петошевић д.о.о. , Кнеза Михаила 1-3,  

11000 Београд 

(540) 

NX300 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 71892 (181) 25.03.2026. 

(210) Ж- 2016-528 (220) 25.03.2016. 

 (151) 18.01.2017. 
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(732) D.O.O. HOYA V.S. KELEBIJA, Едварда 

Кардеља 227б, 24000 Суботица, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.11.13; 27.01.01; 27.03.11; 27.05.01; 

27.05.11; 29.01.03  

(591) светло зелена, тамно зелена.  

(511) Кл. 31:  семена за сетву.  
 

(111) 71893 (181) 22.06.2025. 

(210) Ж- 2015-1020 (220) 22.06.2015. 

 (151) 18.01.2017. 

(732) ASOS Pic, Second Floor, Grater London House, 

Hampstead Road, London,  NW1 7FB, UK 

(740) Гордана Павловић адвокат, Миливоје Павловић 

адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд 

(540) 

ASOS 

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

мушка одећа, женска одећа, дечија одећа, бандане, 

одећа за плажу, обућа за плажу, каишеви, опасачи за 

ношење новца, портикле (које нису од папира), 

прсцлуци за жене, горњи делови чизама, чизме, 

кожне ципеле, антилоп ципеле, платнена обућа, 

грудњаци, камисоли, капе, беретке, мараме, капе за 

купање, капути, оковратници, корсети, знојнице за 

руке, оковратници који се скидају, хаљине, 

штитници (муфови) за уши, штитници (муфови) за 

бебе, додаци за обућу против клизања, врхови за 

обућу, потпетице за обућу, вештачко крзно, 

рукавице, кућни огртачи, полу чизме, шешири, 

папирни шешири, знојнице за чело, ципеле са 

потпетицом, капуљаче, чарапе и плетена трикотажа, 

улошци за обућу, јакне, дресеви, хаљине без рукава, 

плетени одевни предмети, чипкасте чизме, комплети 

одеће за бебе, одећа од имитације коже, одећа од 

коже, хеланке, грејачи ногу, готове поставе, зарови, 

маске за спавање, рукавице без прстију, грејачи за 

руке, кравате, спољана одећа, радни комбинезони, 

панталоне, папирна одећа, виндјакне, комбинезони, 

пелерине, дуги капути са крзненим оковратником, 

подсукње, џепне марамице, џепови за одећу, пончои, 

пуловери, пиџаме, готова- конфекцијска одећа, баде 

мантили, сандале, сарији, саронзи, шалови, улошци 

штитници за зној испод пазуха, пластрон кошуље, 

кошуље, ципеле, кошуље са кратким рукавима, 

сукње, папуче, гаћице, кратке чарапе, ђонови за 

обућу, подвезице за чарапе, женске чарапе, одела, 

купаћи костими, џемпери, мајице са кратким 

рукавима, трикои, тоге, цилинтлри, гајтани за 

камашне, купаће гаће, турбани, мушке гаће, доњи 

веш, униформе, горњи делови обуће, велови, 

прслуци, једноделна одећа за спавање, бодији, блузе, 

спортске јакне- са капуљачом, трегери, делови и 

додаци за сву наведен у робу; при чему ни једна од 

наведене робе није специјализована бициклистичка 

одећа нити се односи на бициклизам.   
 

(111) 71894 (181) 31.03.2026. 

(210) Ж- 2016-552 (220) 31.03.2016. 

 (151) 19.01.2017. 

(732) DELTA FONDACIJA, Vladimira Popovića 6, 

Beograd, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 26.01.15; 26.01.18; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.06 

(591) бела, жута.  

(511) Кл. 16:  штампане ствари; фотографије; 

канцеларијски материјал; материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); пластични материјал за 

паковање ; штампарска слова.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 36:  финансијски послови; новчани (монетарни) 

послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.   
 

(111) 71895 (181) 30.08.2020. 

(210) Ж- 2010-1475 (220) 30.08.2010. 

 (151) 19.01.2017. 

(732) DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD, PREDUZEĆE 

ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA 

ROBE I USLUGA NOVI SAD, 21000 Novi Sad, 

Dunavska 23, RS 

(540) 

 

(591) плава, црна и бела 
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(531) 26.01.01; 26.01.10; 26.04.16; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.07; 29.01.13 

(511) Кл. 16:  хартија, картон и производи од њих 

који нису укључени у друге класе; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и 

кућне потребе; писаће машине и канцеларијски 

реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); пластични материјал за 

паковање (који нису укључени у друге класе).   
 

(111) 71896 (181) 07.04.2026. 

(210) Ж- 2016-600 (220) 07.04.2016. 

 (151) 19.01.2017. 

(732) PIXELNETICA DOO Beograd-Novi Beograd, 

Гоце Делчева 42, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Драгана Пољак, Његошева 73, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 16.03.01; 20.05.25; 26.04.16; 27.05.01; 29.01.13 

(591) црна, бела, плава.  

(511) Кл. 9:  рачунарски програми; рачунарски 

програми (софтвери који се могу преузимати).  
 

(111) 71897 (181) 28.03.2026. 

(210) Ж- 2016-538 (220) 28.03.2016. 

 (151) 20.01.2017. 

(732) HIEDRA HOME COLLECTION DOO , 

Милутина Миланковића 138/16, Београд-Нови 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 09.01.06; 26.04.07; 26.04.18; 26.11.13; 27.05.11; 

27.05.21; 29.01.14  

(591) бела, жутo-беж, црна.  

(511) Кл. 22:  конопци и узице; мреже; шатори, тенде и 

цираде; једра; вреће (џакови); материјали за постављање 

и пуњење (осим папира, картона, гуме или пластике); 

сирови влакнасти текстилни материјали.  

Кл. 23:  пређа и конац, за текстилну употребу.  

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

столове.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

(111) 71898 (181) 18.11.2025. 

(210) Ж- 2015-1858 (220) 18.11.2015. 

 (151) 20.01.2017. 

(300) 599162015  19.08.2015.  CH. 

(732) The procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.06; 27.05.09; 27.07.04  

(511) Кл. 3:  сапуни, козметика, лосиони за косу, 

препарати за чишћење, негу и улепшавање коже, 

коже главе и косе, производи за обликовање 

фризуре, препарати за нијансирање, бељење, 

фарбање и бојење косе.   
 

(111) 71899 (181) 30.03.2026. 

(210) Ж- 2016-545 (220) 30.03.2016. 

 (151) 20.01.2017. 

(732) SAVENCIA SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

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

Маријана П. Козакијевић, Maра В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

ВЕЛИКОСЛАВИЧ 

(511) Кл. 29:  млеко, сир и млечни производи; јестива 

уља и масти.  
 

(111) 71900 (181) 07.04.2026. 

(210) Ж- 2016-604 (220) 07.04.2016. 

 (151) 23.01.2017. 

(732) Group Bimbo, S.A.B. de C.V., Prol. Paseo de la 

Reforma 1000, Col. Pena Blanca Santa Fe, Alvaro 

Obregon, C.P.01210, Mexico City, MX 

(740) Ђурђе М. Нинковић, Балканска 49,  

11000 Београд 

(540) 

FUEGO 

(511) Кл. 29:  abura-age [пржени комадићи тофуа];ауu 

риба, нежива;hоshi-погi [плочице од сушеног 

норија]; yaki-nori [пржене плочице сушених нори 

алги]; авокадо, обрађен;ајвар [конзервисана 

паприка];албумен, беланчевине, за кулинарске 

намене; алгинати за кулинарске намене; алое вера за 

људску исхрану; аранжмани од обрађеног воћа; 

артичоке, конзервиране; артичоке, обрађене; 
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ацидофилно млеко; бадеми, обрађени; бакалари, 

неживи; безалкохолни пунч од жуманаца; беланце од 

јаја; бели сиреви; биљна уља за исхрану; биљне 

масноће за исхрану; бланширани орашасти плодови; 

бобичасто воће, конзервирано; бодљикави јастог, 

који није жив; болоњске кобасице; боровнице, 

обрађене; бранцини, неживи; бубрежни лој за 

исхрану; бујон у коцки; булгоги [кореанско јело од 

говедине]; вегетаријанске кобасице; вегетаријанске 

пљескавице; верјус; вештачка слатка павлака [замена 

за млечни производ]; виршле у кукурузној смеси; 

воће конзервирано или у теглама; воће, 

конзервисано; воће конзервисано у алкохолу; воће, 

кувано; воће у конзерви; воће у теглама; воћна 

пулпа; воћне пасте; воћни желе; воћни намази; воћни 

чипс; ги пречишћени путер [ghee]; глазирано воће; 

говедина; говеђа супа; говеђе пљескавице; говеђи 

бујон; говеђи гулаш; говеђи лој за прехрану; говеђи 

одресци; готова јела која се углавном састоје од 

замена за месо; готова јела која се углавном састоје 

од меса, рибе, живинског меса или поврћа; готова 

предјела која се углавном састоје од морских 

плодова; готове мисо супе; готове супе; готови 

гулаш; грашак, конзервирани; грашак, обрађен; 

грашак, припремљен; грицкалице на бази воћа; 

грицкалице на бази кромпира; грицкалице на бази 

орашастих плодова; грицкалице на бази поврћа; 

грицкалице на бази соје; грицкалице на бази сувог 

воћа; грицкалице на бази тофуа; грицкалице од 

кандираног воћа; грицкалице од меса; грицкалице у 

облику плочице на бази орашастих плодова и 

семенки; грицкалице у облику плочице од органских 

орашастих плодова и семенки; гулаш; гумбо;густа 

крем чорба од морских плодова или поврћа; гушчија 

паштета; датуља, прерађена; датуља, сушена; 

дехидрирано млеко; дивљач, која није жива; 

димљена риба; димљени лосос; димљени производи 

од рибе; димљени сир; додаци од слатке павлаке или 

млека за напитке; ђумбиров џем; екстра девичанско 

маслиново уље за кулинарске потребе; екстракти 

алги за исхрану; екстракти живинског меса; 

екстракти од парадајза; желатин; желе за исхрану; 

желеи од поврћа; желеи, џемови, компоти; желе од 

меса; живина, која није жива; животињска маст за 

исхрану; животињска мождина, срж, за исхрану; 

животињски бубрези [изнутрице]; жуманце од јаја; 

залеђено воће; замене за живинско месо; замене за 

јаја; замене за киселу павлаку; замене за маргарин; 

замене за маслац; замене за месо; замене за месо на 

бази поврћа; замене за сир; замрзнуто месо; 

зачињена уља; зачињени орашасти плодови; 

зачињено коштуњаво воће; зрели сиреви; инстант 

гулаши; инстант или готова мисо супа; инстант или 

готове супе; инстант мисо супа; инстант пире 

кромпир; инстант супе; инћуни, обрађени; јабуке, 

обрађене; јагњетина прерађена; јаја; јаја, млеко и 

млечни производи; јаја препелице; јаја пужева за 

јело; јаја у праху; јакитори [јапански ражњићи од 

пилетине]; јастози, који нису живи; јестива птичја 

гнезда; јестива уља; јестива уља и масти; јестиве 

масти; јестиве морске алге, обрађене; јестиве 

семенке, обрађене; јестиви делови орашастих 

плодова; јестиво уље од костију; јестиво цвеће, 

обрађено; јетра; јетрена паштета; јогурт; кавијар; 

кајсије, обрађене; какао путер за исхрану; кандирани 

ораси; канола уље за исхрану; кантен [сушени 

комадићи желеа од агара]; капоната; кеилбаса 

кобасице; келпи, обрађени; кељ, обрађени; кефир 

[пиће од млека]; кикирики обрађен; кикирики путер; 

кикирики у конзерви; кимчи [јело од ферментисаног 

поврћа];кинеско јело чоп суи [chop suеу];кисела 

павлака;кисели краставац;кисели краставци; кисели 

купус; кисело млеко; кнедле од кромпира; кобасице; 

кобасице братвурст [bratwurst]; коже од сланине; 

козје млеко; кокосова маст; кокосово млеко за 

кулинарске потребе; кокосово млеко у праху; 

кокосово уље; кокосов путер; кокос, осушени; 

кокошја јаја; колачи од ракова; комадићи воћа у 

теглама; компоти; кондензовано млеко; 

конзервирана говедина; конзервирана говедина са 

кромпиром и зачинима; конзервирана свињетина; 

конзервирана свињетина и пасуљ; конзервиране 

кобасице; конзервиране маслине; конзервиране, 

сушене и куване маслине; конзервирани кромпир; 

конзервирани морски плодови; конзервирани 

парадајз; конзервирани производи од рибе; 

конзервирани пужеви; конзервирани спанаћ; 

конзервирано воће; конзервирано воће и поврће; 

конзервирано, замрзнуто, сушено и кувано воће и 

поврће; конзервирано месо, риба, поврће и воће; 

конзервирано, сушено и кувано воће и поврће; 

конзервисана гомољика, тартуф; конзервисана риба; 

конзервисана соја, за исхрану;конзервисан бели лук; 

конзервисане печурке;конзервисано 

месо;конзервисано поврће;конзервисано сочиво; 

конзервисан пасуљ;концентрати за бујон; 

концентрати за супу; кора од воћа; кравље млеко; 

краставчићи; крваве кобасице; кремови за кафу на 

бази млечних производа; кристализовани ђумбир; 

крокети; крокети од лососа; кувани пужеви; кувани 

спанаћ; кувано воће и поврће; кувано месо, 

конзервирано; кувано поврће; кукурузно уље; кумис 

[пиће од млека]; куњка шкољке, неживе; купус, 

обрађен; леблебија, обрађена; лецити н за 

кулинарске намене; лешници, припремљени; лимун, 

обрађени; листићи од кромпира; листови винове 

лозе, прерађени; лосос, нежив; лук, конзервисан; 

љускари, који нису живи; манго обрађен; мараскино 

трешње; маргарин; маскарпоне; маслац од меда; 

маслине, конзервисане; маслине, куване; маслине, 

обрађене; маслине, припремљене; маслине пуњене 

бадемима; маслине пуњене пестом у сунцокретовом 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2017/2 

Intellectual Property Gazette  2017/2 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

71 

уљу; маслине пуњене фета сиром у сунцокретовом 

уљу; маслине пуњене црвеном паприком; маслине 

пуњене црвеном паприком и бадемом; маслине, 

сушене; маслиново уље за исхрану; маслиново уље 

за кулинарске потребе; масне супстанце за 

производњу јестиве масти; масноће; маст кита за 

исхрану; меки бели сиреви; меки зрели сиреви; меки 

сиреви; мекооклопне корњаче, неживе;мермелада; 

месне прерађевине; месни намази; месни наресци; 

месни одресци; месо; месо, живи на и дивљач; месо, 

риба, живинско месо и дивљач; месо у конзерви; 

мешавине грицкалица које се састоје од 

дехидрираног воћа и прерађених орашастих плодова; 

мешавине грицкалица које се састоје од прерађеног 

воћа, прерађених орашастих плодова или сувог 

грожђа; мешавине за припрему бујона; мешавине за 

припрему супе; мешавине сувог воћа; мешана 

јестива уља; мешани сиреви; милк шејк; млади 

сиреви; млаћеница; млевени бадем; млевено воће; 

млевено месо; млеко; млеко и млечни производи; 

млеко од бадема за килинарске сврхе; млеко од 

кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од конопље 

за употребу као замена за млеко;млеко од пиринча 

[замена за млеко]; млеко у праху; млечне мармеладе; 

млечни ферменти за кулинарске намене; морски 

јежеви, неживи; морски краставац, који није жив; 

морски рачићи, који нису живи; мортадела; мусеви 

од меса; мусеви од поврћа; мућена павлака, шлаг; 

намази на бази белог лука; намази на бази воћа; 

намази на бази млека; намази на бази поврћа; намази 

од лешника; намази од маслина; намирнице на бази 

рибе; напици за бази млека који садрже кафу; напици 

који се праве од јогурта; напици који се углавном 

састоје од млека; напици на бази млека; напици на 

бази млека који садрже воће; напици на бази млека 

који садрже воћне сокове; напици на бази млека са 

укусом чоколаде; напици на бази соје као замена за 

млеко; напици од млека, у којима млеко преовлађује; 

нарезано воће; нарезано воће, конзервирано; 

нарезано поврће, конзервирано; нато [ферментисана 

зрна соје]; незрели свежи сиреви; немлечне замене за 

млеко; чипс од кромпира; њоке на бази кромпира; 

обрађена јаја; обрађене брескве; обрађене 

поморанџе; обрађени кокос; обрађени кромпир; 

обрађени црни лук; обрађено месо; овчије млек; 

овчији сир; ољуштени парадајз; омлети; ораде, 

неживе; ораси, обрађени; остриге, које нису живе; 

оцеђени бели меки сиреви; оцеђени сиреви; павлака 

[млечни производ]; пакована јела која се 

првенствено састоје од меса, рибе, живинског меса 

или поврћа; пакована меса; паковани оброци који се 

углавном састоје од дивљачи; паковани оброци који 

се углавном састоје од живинског меса; паковани 

оброци који се углавном састоје од меса; паковани 

оброци који се углавном састоје од морских плодова; 

паковани оброци који се углавном састоје од рибе; 

палмино уље за исхрану; паниране и пржене 

јалапено паприке; паниране кобасице; панирани 

пилећи медаљони; папаја, обрађена; паприке, 

обрађене; паприке, припремљене; парадајз пире; 

паста од гуаве; паста од плаво г патлиџана; паста од 

поврћа; пасте од икре рачића; пасте од поврћа; 

пастирска пита; пастрами; пасуљ, обрађени; пасуљ, 

сушени; пахуљице од кокоса; пахуљице од 

кромпира; пачја јаја; паштета од артичоке; паштетет 

од инћуна; пекмез од лимуна; пектин за кулинарске 

намене; пеперонцини, обрађене; печена говедина; 

печене морске (нори) алге; печени орашчићи; печени 

пасуљ у парадајз сосу; печурке, обрађене; печурке, 

припремљене; пикалили, кисело сецкано поврће, сен 

Ф и љути зачини; пикантни кисели краставци; 

пилетина; пилећи бујон; пилећи крокети; пилећи 

мус; пимиенто паприке, обрађене; пињоли, обрађени; 

пиреи од поврћа; пире кромпир; пире од воћа; пире 

од јабука; пире од маслина; пиринчано млеко као 

замена за млеко; пистаћи, припремљени; пића која 

садрже млечну киселину; пића ферментисана помоћу 

бактерије млечне киселине; пихтије; плаве дагње, 

неживе; плави сир; плодови ораха; пљескавице од 

соје; поврће конзервирано или у теглама; поврће 

конзервирано у уљу; поврће, обрађено; поврће 

пречено на роштиљу; поврће у конзерви; поврће у 

теглама; пола-пола павлака [мешавина млека и 

крема]; полен припремљен као храна; помфрит; 

предјела; предјела која се првенствено састоје од 

меса, рибе, живинског меса или поврћа; предјела на 

бази поврћа; преливи од орашастих плодова; 

препарати за прављење бујона; препарати за супу од 

поврћа; препржени пасуљ; прерађена лимунска 

трава; прерађене алге за људску употребу; прерађене 

дуње; прерађене клице; прерађене маслине, 

конзервиране; прерађене махунарке; прерађене 

семенке бундеве; прерађени кактус за исхрану; 

прерађени морски плодови; прерађени орашасти 

плодови; прерађени парадајз; прерађени производи 

од рибе за људску исхрану; прерађени сиреви; 

прерађено воће и поврће; прерађено јестиво цвеће у 

кристализованом облику; прерађено корење за 

људску исхрану; прерађен орах; прерађено семе 

брашнастих банана; пржене брашнасте банане; 

пржени колутови лука; пржени кромпир; пржени 

нарибани кромпир; пржено месо; припремљена 

говедина; припремљени бујон; припремљени кокос; 

припремљено месо; производи за прављење бујона; 

производи од млека; производи од рибе у теглама; 

протеинско млеко; прочишћени маслац; пужеви 

припремљени за људску исхрану; пуњене чили 

паприке; пуњења на бази воћа за воћне пите; пуњења 

на бази воћа за торте и пите; путер; путер крем; 

путер од бадема; путер од индијског ораха; путер од 

јабука; путер од орашастих плодова; раженка 

[ферментисано печено млеко]; рак, који није жив; 
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ракови, неживи; репа, обрађена; репино уље за 

исхрану; риба и пр жени кромпир; риба, која није 

жива; риба у конзерви; рибља икра, припремљена; 

рибље брашно за људску исхрану; рибље кобасице; 

рибље пихтије; рибљи бујон; рибљи желатин за 

исхрану; рибљи колачићи; рибљи крокети; рибљи 

мусеви; рибљи филети; ролнице од суво г воћа; 

салама; салата од купуса; салате за предјело; салате 

од воћа; салате од воћа и поврћа; салате од 

махунарки; салате од поврћа; сарделе; сардине, 

неживе; сармице; састојци за припремање супе; 

сафаладе; свињетина; свињска маст; свињски 

котлети; семенке, припремљене; сечено воће; сечено 

поврће; сир; сиреви који дозревају помоћу плесни; 

сиреви у праху; сириште, сирило; сирни намази; 

сирни намази; сирове кобасице; сирове пљескавице; 

сир од козјег млека; сланина; слатка павлака у праху 

[млечни производи]; слатки кромпир, прерађен; 

слатки кромпир, прерађени; смеђа горушица, 

прерађена; сметана [кисела павлака]; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; смрзнута јаја; смрзнута 

јела која се састоје првенствено од меса, рибе, 

живинског меса или поврћа; смрзнута пакована 

предјела која се углавном састоје од морских плодова; 

смрзнута предјела која се састоје првенствено од 

морских плодова; смрзнута предјела која се састоје 

првенствено од пилетине; смрзнути спанаћ; смрзнуто 

воће; смрзнуто поврће; сојина зрна, прерађена; сојино 

млеко [замена за млеко]; сокови од поврћа за кување; 

сок од парадајза за кување; сок од тартуфа; сок од 

шкољки; сосеви за месо; сос од бруснице [компот]; 

срце палме, прерађено; суве смокве; суве шљиве; суво 

грожђе; суво месо; сунцокретове семенке, 

припремљене; сунцокретово уље за исхрану; супа са 

месним кнедлама; супе; сурутка; сусамово уље; 

сухомеснати производи; сушена говедина; сушена 

сојина зрна; сушена сочива; сушена сурутка; сушена 

усољена говедина; сушене јестиве алге; сушене јестиве 

морске алге; сушене махунарке; сушени рачићи; 

сушени тартуфи [јестиве гљиве]; сушено воће и поврће; 

сушено месо; сушено поврће; тапенада; тахини [намаз 

од сусама]; тврди сиреви; текстурисани протеини 

поврћа за употребу као додаци месу; телетина; телећи 

бујон; темпех; тестенине за супу; течни јогурти; тофу; 

тофу пљескавице; трешње, обрађене; туњевина, 

нежива; ћуретина; ћуреће пљескавице; ћуфте; ћуфте од 

кромпира; укисељена кора од лубенице; укисељена 

риба; укисељене јалапено паприке; укисељене 

ротквице; укисељено воћ; укисељено поврће; уља за 

кување; уље кита за исхрану; уље од грожђаних 

коштица за исхрану; уље од кикирикија за исхрану; 

уље од пиринчаних мекиња за исхрану; уље од семена 

лана за кулинарске намене; уље од семенке бундеве за 

исхрану; уље од сојиног зрна за исхрану; уље палминих 

коштица за исхрану; умак од авокада; умаци на бази 

млека; умаци од пасуља; умаци од чилија са сиром; 

урме; усољена риба; усољено месо; уштипци, крофне 

од кромпира; фалафел; ферментисани тофу; 

ферментисано млеко; фета сир; филети од пилећих 

груди; филипинске кућице, неживе; фонди од сира; 

франкфуртске кобасице; француске кремасте кнедле; 

хамбургери; харинге, неживе; хидрогенизована уља за 

исхрану; хоботнице, неживе; хот дог кобасице; хумус 

[намаз од леблебија]; цацики [tzatziki]; Цезар салата; 

црвени снепер, неживи; црни лук, припремљен; чауре 

свилене бубе, за људску исхрану; чварци; чили са 

месом; чипс од банане; чипс од поврћа; чипс од соје; 

чипс штапићи од кромпира; чорбе; чоризо [chorizo 

]кобасице; џемови; шантили крем; шаран, неживи; 

шваргла+L 19046;шиш кебаби; шкампи, рачићи, који нису 

живи; шкампи у кокосу; шкембићи; шкољке абалоне, 

неживе; шкољке капице, која нису живе; шкољке, које 

нису живе; шкољке, љускари, који нису живи; шлаг; 

шпаргле, обрађене; штапићи моцареле; шунка.  

Кл. 30:  chalupas [тортиље од кукурузног брашна]; 

chimichangas [пуњене тортиље пржене у дубоком 

уљу]; chow mein [јела на бази резанаца]; chow mein 

резанци; farina (јело од житарица); mate; mizo-yokan-

no-moto [јапанске кондиторске мешавине на бази 

слатког желеа од азуки пасуља]; nachos [тортиља 

чипс]; nerikiri [традиционални јапански кондиторски 

производ који се састоји од меког зашећереног омота 

који садржи џем од слатког пасуља]; quesadillas 

[пуњене тортиље]; sansho у праху [јапански бибер 

као зачин]; sopapillas [пржена пецива]; teriyaki умак; 

vla [млечни крем]; wasabi прах [јапански рен]; won 

ton кнедле; алва; алге [зачин]; америчке палачинке 

[палачинке]; арома ваниле за кулинарске намене; 

аромартизовани лед; ароматизовано сирће; 

ароматични додаци за храну; ароме за кафу; ароме за 

колаче, изузев етарских уља; ароме за пића, изузев 

етарских уља; ароме, које нису етарска уља; 

баварски крем;багети [француске векне]; бадемово 

тесто; баози [тесто са надевом]; бели лук у праху; 

бели лук у праху [зачин]; бели чај; бели шећер; 

бибер; бикарбона сода за кување; биљне инфузије; 

биљни препарати за употребу као замена за кафу; 

биљни чајеви, осим за медицинске потребе; бискоти 

[biscotti]; бомбоне; бомбоне на бази скроба; бомбоне 

од менте; бомбоне од шећера; бомбоне са какаом; 

бомбоне са карамелом; бомбонице за освежавање 

даха; брашно; брашно и производи од житарица; 

брашно од боба; брашно од кромпира; брашно од 

пиринча; брашно од слачице; брашно тапиоке; 

буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вареники 

[пуњене кнедле]; вафел производи; везивни агенси за 

сладолед [сладолед и млечни сладолед]; векна са 

месом; векне хлеба; винско сирће; виршле у тесту; 

високопротеинске плочице од житарица; воћне пите; 

воћни желе [слаткиши]; воћни колачи; воћни 

преливи [сосеви]; воћни сладоледи; воћни хлеб; 

воћни чајеви; гимбап [кореанско јело од пиринча]; 
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глазуре за колаче; глазуре за шунку; глукоза за 

кулинарску намену; глутен припремљен као храна; 

глутенски додаци за кулинарске намене; готова јела 

која се првенствено састоје од тестенина и пиринча; 

готова јела са пиринчем; готова јела са тестенином; 

готови васаби; готови напици на бази какаа; готови 

напици на бази кафе; готови напици од какаа; готови 

напици од кафе; готови оброци од резанаца; гриз; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; грицкалице од екструдиране пшенице; 

грицкалице на бази кукуруза; грицкалице од 

екструдираног кукуруза; грицкалице од кукурузног 

брашна са укусом сира; грицкалице од муслија; 

грицкалице од пшенице; гуме за жвакање без шећера 

[кондиторски производи]; гуме за жвакање за 

освежавање даха; гуме за жвакање, не за медицинске 

потребе; гумене бомбоне; гумени слаткиши; данска 

пецива; двопек; десерти у облику муса [слаткиши]; 

додаци за згушњавање хране за кување; додаци 

јелима; ђумбир [зачин];еклери; експандиране 

куглице са укусом сира [грицкалице од кукуруза]; 

експандирани пиринач; екстракти кафе; екстракти 

квасца за људску исхрану; енглески крем; енглески 

крем [печени десерти]; енглески мафини; енчиладе 

[пуњене тортиље]; есенције за исхрану, изузев 

етарских есенција и етарских уља; еспресо кафа; 

жвакаћа гума; жвакаће гуме [кондиторски 

производи]; житарице за доручак; житарице спремне 

за јело; замена за пиринач; замене за кафу; замене за 

кафу на бази цикорије; замене за марципан; замене за 

чај; замене за шећер; запечен крем од јаја; затворена 

пита с месом; зачини; зачини за печење; зачин од 

сушених чили папричица; зачинска паприка; 

зачински додаци; зелени чај; зити; златни сируп 

[шећерни сируп], меласа; зрна кафе преливена 

шећером; инстант јапански пшенични резанци; 

инстант јапански резанци са хељдиним брашном; 

инстант кафа; инстант кинески резанци; инстант 

мешавине за кафу; инстант резанци; инстант смесе за 

палачинке; инстант смесе за пудинг; инстант чај; 

интегрални хлеб; јаворов сируп; јапански зелени чај; 

јапански прах од корена биљке марант за кулинарске 

потребе; јестива со; јестиви папир; јестиви папир од 

пиринча; јестиво замрзнуто воће; јечмено брашно; 

јиаози [пуњене кнедле]; кадуља [зачин]; какао; какао 

екстракти за људску исхрану; какао мешавине; какао 

намази; какао напици са млеком; какао у праху; 

канелони; капра; капућино; карамеле; карамеле 

(toffees); карамеле [бомбоне]; карамел крем; 

каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кари паста; кари 

сос; кари у праху [зачин]; кафа; кафа без кофеина; 

кафа, чај, какао и вештачка кафа; кафене есенције; 

каша од хељде; квасац; квасац, пекарски у праху; 

квасац у праху; кекс; кекс са укусом сира; кечап од 

парадајза; кечап [сос]; кинеске кнедле куване на 

пари; кинеске пуњене кнедле; кинески резанци; 

кинески резанци од пиринча; киш; клинчић у праху 

[зачин]; кнедле на бази брашна; кнедле од пиринча; 

кнедле од шкампи; кокице; кокице из микроталасне 

пећнице; кокице преливене карамелом; кокице 

преливене шећером; кокосово брашно за људску 

исхрану; колачи; колачи од бадема; колачи од 

бисквита; колачи од житарица [мусли плочице]; 

колачи од пиринча; колачи од прженог теста; колачи 

од проса; колачи од чоколаде; колачићи од бадема 

[слатка пецива]; колачићи од ђумбира; колачићи од 

лука; колач Наполеон; комади кристал шећера 

[кондиторски]; кондиторски производи за 

украшавање новогодишње јелке; конзервирани 

влашац; конзервирани ђумбир [зачин]; конзервирани 

шпагети у сосу од парадајза; конзервисане 

баштенске траве [зачини]; коре за пицу; корнфлекс; 

коцке леда; коџи [koji - ферментисани пиринач са 

сладом]; коштуњаво воће са чоколадним преливом; 

коштуњаво воће у праху; красуљица, конзервисана; 

крекери; крекери за сир; крекери од пиринча; крем-

пите; кроасани; кроканти од кикирикија; крофне; 

крутони; кувани пиринач; кукурузни гриз; кукурузни 

сируп за кулинарске потребе; кукурузни скроб за 

кулинарске потребе; кукурузни флипс са укусом 

сира; кукурузни чипс; кукурузно брашно; кукуруз, 

прерађени; кукуруз, пржени; куркума; куркума за 

исхрану; кус-кус [гриз]; кухињска со; кухињска со 

помешана са семенкама сусама; лазање; ланено семе 

за људску исхрану; ледена кафа; ледени чај; лед за 

освежавање; лед, природни или вештачки; лизалице; 

лиснато тесто; ло меин [10 mein] кинеско јело; љуте 

папричице у праху [зачин]; мајонез; макарони; 

макарони са сиром; малтоза; маринаде; марципан; 

материјали за везивање кобасица; матични млеч; 

матични млеч за људску исхрану, није за медицинске 

потребе; мафини; махуне ваниле; мед; меласа за 

исхрану; ментол за посластице; мешавина зачина са 

каријем; мешавине грицкалица које садрже крекере, 

переце или кокице; мешавине за глазуре; мешавине 

за колаче; мешавине за пецива; мешавине за 

припрему умака; мешавине за пуњење на бази хлеба; 

мешавине за темпура тесто; мешавине зачина; 

мешавине зачина за варива; мешавине зачина за воду 

за кување ракова; мешавине кафе и цикорије; 

мешавине сушених зачина за варива; млевена кафа; 

млевени јечам; млевени кукуруз; млевени овас; 

млечна чоколада; млечни сладолед; млечни сладолед 

на штапићу; морска вода за кување; мрвице; 

мрвљена пшеница; муги ча [mugi-cha, чај од прженог 

јечма]; мусли; надуване кукурузне грицкалице 

[кукуруз ни флипс са укусом сира]; напици на бази 

кафе који садрже млеко; напици на бази чоколаде са 

млеком; напици од чаја; немедицинске пастиле 

[кондиторски производи]; немедицинске траке за 

освежавање даха; немедицински биљни чајеви; 

непржена кафа; нугат; њоке на бази брашна; 
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обланде; обогаћени пиринач; обрађена зоб; обрађена 

зрна житарица; обрађена пшеница; обрађене 

житарице; обрађено зачинско биље [зачини]; овсене 

пахуљице; овсено брашно; окономијаки [јапанске 

пикантне палачинке]; олонг чај [кинески чај]; 

ољуштени јечам; ољуштени овас; ољуштени 

пиринач; омекшивачи за месо, за употребу у 

домаћинству; омоти за won ton кнедле; орашчићи; 

осушени влашац; пакована јела која се првенствено 

састоје од тестенина или пиринча; палачинке; 

палента; палмин шећер; панетоне; пападум; парфе; 

паста од соје [додатак јелима]; пастиле [бомбоне]; 

пељмени [кнедле пуњене месом]; пенасте бомбоне; 

переце; переце преливене чоколадом; песто [ сос]; 

пецива; пецива са џемом; пецива с кремом; пецива у 

облику прстена; пивско сирће; пимент; пиринач; 

пиринач куван на пари; пиринчана каша за 

кулинарске намене; пита хлеб; пите; пите од 

бундеве; пите од живинског меса и дивљачи; пите од 

меса; пите од сецканог сувог воћа; пића на бази 

какаоа; пића на бази кафе; пића на бази чоколаде; 

пића од кафе са млеком; пића од чоколаде са млеком; 

пице; плочице од житарица; плочице од муслија; 

погачице од брашна и квасца; подлоге за пицу; 

подлоге за тако; посластице од кикирикија; 

посластичарски чипс за печење; пралине; прашак за 

енглески крем; прашак за колаче; прашак за пециво; 

прашак за прављење сладоледа; предјела која се 

углавном састоје од тестенина или пиринча; 

преклопљена пица; прекрупа за људску исхрану; 

преливи за салату; прелив од пенастих бомбона; 

премази на бази меда за шунку; премази од зачина; 

препарати за учвршћивање мућене павлаке, шлага; 

препарати од житарица; пржена зрна кафе; 

принцес¬крофне; припремљени рен [зачин]; 

природни заслађивачи; пролећне ролнице; прополис 

[пчелињи производ]; прополис [пчелињи производ] 

за људску употребу; пти-бер кекс; пудинг; пуњене 

чоколаде; пуњене чоколадице; пуњења за колаче и 

пите на бази крема од јаја; пшеничне клице за 

људску исхрану; пшенично брашно; пшенично 

скробно брашно; равиоли; рамен [јапанско јело на 

бази резанаца]; резанци; резанци за супу; резанци од 

пиринча; резанци од скроба пасуља; релиш [додатак 

јелу]; рен; рибље кнедле; рибљи сендвичи; рижото; 

ролнице са циметом; роштиљ сос; ручак за понети 

који се састоји од пиринча, са додатком меса, рибе 

или поврћа; саварини; саго; салата са макаронима; 

салате пд пиринча; салса; састојци за кондиторске 

производе на бази какаа; свеже пице; свеже 

тестенине; семе аниса; семе звездастог аниса; 

сендвичи; сендвичи са сиром [чизбургери]; сенф; 

сенф у праху [зачин]; сирће; сирће, сосови [зачини]; 

сирупи за палачинке; сирупи за преливе; сирупи од 

скроба за кулинарске потребе; сируп меласе за 

кулинарску употребу; ситни колачи; скроб за јело; 

слад за људску исхрану; сладни бисквити; сладни 

екстракти за храну; сладолед; сладолед и млечни 

сладолед; сладолед од воћа на штапићу; слани 

бисквити; слатке глазуре; слатке земичке, колачићи; 

слатке кокице; слатки корен [слаткиши]; слаткиши; 

слаткиши [бомбоне]; слаткиши обогаћени 

калцијумом; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; слаткиши од уља од сусама; слаткиши у 

облику плочице; смеђи пиринач; смесе за колаче; 

смесе за окономијаки [јапанске пикантне палачинке]; 

смесе за палачинке; смрзнити јогурт 

[посластичарски]; смрзнута јела која се састоје 

првенствено од тестенине или пиринча; смрзнуте 

лизалице; смрзнути кондиторски производи; 

смрзнуто тесто за biscotti (италијански бисквит); 

смрзнуто тесто за кекс; смрзнуто тесто за чоколадне 

колаче; со; соба резанци; сојино брашно; соли за 

конзервисање намирница; сомен резанци; сосеви 

[додаци храни]; сосови за месо [умаци]; сосови за 

тестенине; средства за подизање теста; стони сирупи; 

сува зрна кукуруза без љуске; сутлијаш; сушене 

тестенине; сушени пшенични глутен; сушени резанци; 

сушено биље за кулинарске потребе; суши; табуле, 

либанска салата; тако; тако зачини; тако чипс; тамале; 

тапиока; тапиока и саго; тартар крем за кување; тартар 

сос; тарт [слатка пита без горње коре]; тврде бомбоне; 

тврде карамеле преливене шећером; тестенина; 

тестенина за супе; тестенине у облику шкољкица; тесто 

за бискоте [Ывсошјлесто за емпанаде; тесто за кекс; 

тесто за колаче; тесто за колач од чоколаде [brownie]; 

тесто за обланде; тесто за пицу; тесто за слатка пецива; 

тесто за хлеб; тесто, полупрерађен производ; топла 

чоколада; торте од сира; торте са глазуром; тортиља 

шкољке; тортиље; торти це са кремом од јаја; тостирана 

кукуруз на зрна; тост хлеб; турски ратлук; удон 

резанци;укисељени ђумбир [зачин]; украсне бомбоне за 

торте; умак од парадајза; умак, сос од соје; умаци за 

шпагете; ушећерене јабуке; уштипци од банане; 

уштипци од јабука; уштипци са ананасом; ферменти за 

тесто; филови за колаче и пите на бази чоколаде; флипс 

грицкалице од кукуруза; флипс са укусом сира 

[грицкалице од кукуруза]; фондани [слаткиши]; 

хамбургери [сендвичи]; хељдино брашно; хлеб; хлеб 

ароматизован зачинима; хлеб без квасца; хлеб, колачи и 

посластице; хлеб не мрвице; хлеб од зрна соје; хлеб са 

белим луком; хот-дог [сендвичи]; храна на бази овса; 

хрскави хлеб; цветови или лишће као замена за чај; 

целерова со; цикорија [замена за кафу]; цикорија и 

мешавина цикорије као замена за кафу; цимет [зачин]; 

цимет у праху [зачин]; црвена слатка паприка [зачин]; 

црни чајеви; чај; чајеви без теина; чајеви без теина с 

додатком заслађивача; чај од кадуље; чај од липе; чај од 

цвета липе; чатни [додатак јелима]; чау-чау [зачин]; 

чили као зачин; чили паста као зачин; чили сос; чили 

у праху; чипс на бази житарица; чипс од шкампи; 

чипс [производ од житарица]; чипс са путером од 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2017/2 

Intellectual Property Gazette  2017/2 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

75 

кикирикија [кондиторски производи]; чоколада; 

чоколада у праху; чоколадне бомбоне; чоколадне 

капљице; чоколадне пасте; чоколадне табле; чоколадни 

десерти; чоколадни мусеви; чоколадни намази са 

орашастим плодовима; чоколадни преливи; чоколадни 

производи; чоколадни сирупи; чоколадни тартуфи; 

чоколадни украси за торте; чоколадни фонди; шафран 

[зачин]; шербет [ледени]; шећер; шећер, мед, шећерни 

сируп; шећерна вуна; шећер у грану лама; шећер у 

праху; шненокле; шпагете са ћуфтама; шпагети; 

шпански уштипци; штапићи од хлеба; штапови од 

слатког корења [посластица].  
 

(111) 71901 (181) 11.04.2026. 

(210) Ж- 2016-626 (220) 11.04.2016. 

 (151) 23.01.2017. 

(732) AMICUS SRB d.o.o., Милорада Јовановића 9, 

Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о., 

Светогорска 7, 11000 Београд 

(540) 

Amicus 

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

козметика, лосиони за косу; пасте за зубе.  

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитами препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди. 

Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти; вештачки 

удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за зашивање.  
 

(111) 71902 (181) 11.04.2026. 

(210) Ж- 2016-627 (220) 11.04.2016. 

 (151) 23.01.2017. 

(732) AMICUS SRB d.o.o., Милорада Јовановића 9, 

Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о., 

Светогорска 7, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.10; 26.01.11; 26.07.15; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01 

(591) црвена и бела. 

 

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

козметика, лосиони за косу; пасте за зубе. 

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитами препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди. 

Кл. 10:  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти; вештачки 

удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за зашивање.  
 

(111) 71903 (181) 10.12.2025. 

(210) Ж- 2015-1987 (220) 10.12.2015. 

 (151) 23.01.2017. 

(732) Blok 67 Associates doo Beograd, Јурија 

Гагарина 12, Нови Београд, RS 

(740) Марија Мужевић, Кондина 26, Београд 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 27.01.03; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) зелена, сива.  

(526) na reči BUSINESS CENTER   

(511) Кл. 35: помоћ у пословном управљању, 

оглашавање, рекламирање, услуге набавки за трећа 

лица (куповина производа и пружање услуга за друге 

пословне субјекте). 

Кл. 36: издавање пословног простора (непокретности), 

управљање непокретностима. 

Кл. 37: конструисање, грађевински надзор 
 

(111) 71904 (181) 10.12.2025. 

(210) Ж- 2015-1988 (220) 10.12.2015. 

 (151) 23.01.2017. 

(732) Blok 67 Associates doo Beograd, Јурија 

Гагарина 12, Београд, RS 

(740) Марија Мужевић, Кондина 26, Београд 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.22; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) зелена, сива.  

(526) na reči BUSINESS CENTER   
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(511) Кл. 35: помоћ у пословном управљању, 

оглашавање, рекламирање, услуге набавки за трећа 

лица (куповина производа и пружање услуга за друге 

пословне субјекте). 

Кл. 36: издавање пословног простора (непокретности), 

управљање непокретностима. 

Кл. 37: конструисање, грађевински надзор. 
 

(111) 71905 (181) 28.03.2026. 

(210) Ж- 2016-529 (220) 28.03.2016. 

 (151) 24.01.2017. 

(732) Milica Savatić Gojgić, Kralja Milana 3,  

11000 Beograd, RS 

(740) Милош Д. Митић, Владимира Поповића 6, 

11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 09.01.15; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.24  

(511) Кл. 14:  накит.  

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

мараме за врат; мараме за главу; мараме шалови; 

огртачи.  

Кл. 28:  играчке.  

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје обуће, 

одеће, покривала за главу, играчака, накита.  
 

(111) 71906 (181) 01.04.2026. 

(210) Ж- 2016-569 (220) 01.04.2016. 

 (151) 24.01.2017. 

(732) ДОО "ОБУЋА МЕТРО", Лазе Костића б.б., 

21460 Врбас, RS 

(540) 

differente 

(511) Кл. 3:  креме за ципеле; креме за ципеле и 

чизмице; креме за чишћење коже; лакови и креме за 

обућу.  

Кл. 18:  имитација коже; кишобрани; кожни каишеви; 

козметичке торбице, празне; кофери; кофери и путне 

торбе; путне торбе; путне торбе за одећу; путни 

комплети [кожна роба]; ранци; руксаци; ручне торбице; 

спортске торбе; торбе; торбе за куповину; торбе 

[коверте, кесе] од коже за паковање; футроле за кључеве; 

џепни новчаници; школске торбе.  

Кл. 25:  глежњаче; доколенице; дрвена обућа; дрвена 

обућа, кломпе; дубоке патике за спортове у дворани; 

ешарпе за ношење; женска обућа; женске најлонске 

чарапе, женске ципеле; женске чарапе; женске чизме; 

каишеви [одећа]; каишеви од имитације коже; 

каишеви од тканине [одећа]; камашне, доколенице и 

назувци; кожне папуче; кожне ципеле; кожни 

каишеви [одећа]; кратке чарапе; одећа; мушка обућа; 

мушка и женска обућа; најлонке [чарапе]; обућа; 

обућа за плажу; патике; сандале; спортске ципеле; 

спортске чарапе; улошци за ципеле; ципеле; чарапе и 

плетена трикотажа; чизме.  

Кл. 26:  копче за ципеле; пертле за ципеле; 

рајсфешлуси за торбе; шнале за ципеле.  

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје за обућу; 

услуге рекламирања преко интернета.  
 

(111) 71907 (181) 04.04.2026. 

(210) Ж- 2016-575 (220) 04.04.2016. 

 (151) 24.01.2017. 

(732) UDEM BALKANS D.O.O, 27. марта 25А, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.01.02; 03.01.16; 24.09.12; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.01 

(591) црвена.  

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

Кл. 42:  научне и технолошке услуге и истраживање 

и пројектовање у вези наведених услуга; услуге 

индустријске анализе и истраживања.  
 

(111) 71908 (181) 06.04.2026. 

(210) Ж- 2016-587 (220) 06.04.2016. 

 (151) 24.01.2017. 

(732) FARMACEVTSKA HEMISKA 

KOZMETIČKA INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-

Skopje, Bul. Aleksandar Makedonski br.12,  

1000 Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,  

11000 Београд, Студентски трг 4 

(540) 

LESTEDON 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи.  
 

(111) 71909 (181) 07.04.2026. 

(210) Ж- 2016-590 (220) 07.04.2016. 

 (151) 24.01.2017. 
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(732) SUZHOU FOUNDATION TOOLS 

MANUFACTURER CO., LTD., SHUANGTANG 

VILLAGE, GANGKOU, FENGHUANG TOWN, CN 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080 Земун 

(540) 

 

(531) 27.05.17  

(511) Кл. 6:  листови и плоче од метала; прстенови, 

обручи [метална роба]; гвожђарија [ситна метална 

роба]; подлошке од метала; делови од метала за 

намештај; браве од метала, осим електричних; 

опруге [метална роба]; металне кутије за алат, 

празне; ковчези од метала; шипке од метала за 

заваривање.  

Кл. 8:  инструменти за стругање [ручни]: пољопривредно 

оруђе, којим се управља ручно; баштенски алат [ручни]; 

апарати за шишање за личну употребу, електрични и 

неелектрични; ручни алат, руком покретан; алат за 

стругање [ручни алат]; лопатице [ручни алат]; маказе; 

клешта; дизалице, ручне.  

Кл. 9:  бројачи; ваге; клизни шестари; мерачи 

[инструменти за мерење]; купе за саобраћајну 

сигнализацију; мерни инструменти; телескопи; 

заштитни уређаји за личну употребу у случају 

несреће; заштитни шлемови; спортске наочаре.  
 

(111) 71910 (181) 08.10.2025. 

(210) Ж- 2015-1658 (220) 08.10.2015. 

 (151) 24.01.2017. 

(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, 

dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BH 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

EPIRON 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи.  
 

(111) 71911 (181) 01.04.2026. 

(210) Ж- 2016-563 (220) 01.04.2016. 

 (151) 24.01.2017. 

(300) 068268  01.10.2015.  JM. 

(732) Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, 

95 014, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнез Михаилова 1-3, 

11000 Београд 

(540) 

IPHONE SMART BATTERY 

CASE 

(511) Кл. 9:  торбе, футроле, маске, навлаке, облоге, 

држачи и торбице за компјутере, мобилне телефоне, 

ручне мобилне дигиталне електронске уређаје, 

медија плејере, дигиталне личне асистенте, уређаје за 

систем глобалног позиционирања (ГПС), 

електронске организаторе, електронске уређаје за 

читање књига и електронске нотепад рачунаре; 

компјутери; компјутерски периферни уређаји; 

компјутерски хардвер; машине за компјутерске игре; 

ручни рачунари; таблет рачунари; лични дигитални 

асистенти; електронски организатори; електронски 

нотепад рачунари; електронски уређаји за читање 

књига; ручне јединице за електронске игре 

прилагођене за употребу са екстерним екраном или 

монитором; ручни дигитални електронски уређаји и 

софтвери у вези са њима; ручни мобилни дигитални 

електронски уређаји који могу омогућити приступ 

Интернету и слање, примање и чување телефонских 

позива, факса, електронске поште и/или других 

дигиталних података; електронске ручне јединице за 

бежични пријем, чување и/или пренос података и 

порука и електронски уређаји који омогућавају 

кориснику да прати и управља личним 

информацијама; апарати за снимање и репродукцију 

звука; МП3 и други аудио плејери дигиталног 

формата; дигитални аудио рекордери; дигитални 

видео рекордери и плејери; рекордери и плејери за 

аудио касете; рекордери и плејери за видео касете; 

рекордери и плејери за компакт дискове; рекордери и 

плејери за расноврсне дигиталне дискове; дигитални 

рекордери и плејери за дигиталне аудио траке; радио, 

радио преносници и пријемници; аудио, видео и 

дигиталне миксете; аудио појачивачи; аудио 

пријемници; аудио декодери; аудио уређаји за 

аутомобиле; слушалице (које се носе у ушима и на 

глави); аудио звучници; микрофони; аудио 

компоненте и додаци; модерни; мрежни 

корнуникационл уређаји; опрема и инструменти за 

електронску комуникацију; аудио-визуелни апарати 

за наставу; оптички апарти и инструменти; 

телекомуникациони апарати и инструменти; уређаји 

за систем глобалног позиционирања (ГПС); 

телефони; бежични комуникациони уређаји за 

пренос гласа, података или слике; каблови; апарати 

за чување података; магнетни медији за податке; 

чипови, дискови и траке на којима се налазе 

компјутерски програми и софтвери или које служе за 

снимање компјутерских програма и софтвера; 

факсимил машине; камере; батерије; пакет батерија; 

пуњачи за батерије; телевизија; телевизијски 

пријемници; телевизијски монитори; сет топ 

боксови; компјутерски софтвер; компјутерске и 

електронске игре; компјутерски софтвер за систем 

глобалног позиционирања (ГПС); компјутерски 

софтвер за путовања и туризам, планирање 

путовања, навигацију, планирање руте путовања; 
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географске информације и информације о 

одредишту, превозу и саобраћају, упутства за вожњу 

и ходање; прилагођено мапирање локација, 

информације атласа улица; електронско приказивање 

мапа и информације о одредишту; компјутерски 

софтвер за креирање, писање, дистрибуцију, 

преузимање, пренос, пријем, репродукцију, монтажу, 

извлачење, кодирање, декодирање, приказивање, 

чување и организацију текста, података, графике, 

слика, аудио, видео и другог мултимедијалног 

садржаја, електронских публикација и електронских 

игара; компјутерски софтвер за употребу у снимању, 

организовању, преносу, манипулисању и прегледању 

текста, података, аудио фајлова, видео фајлова и 

електронских игара у вези са компјутерима, 

телевизорима, телевизијским сет-топ пакетима, 

аудио плејерима, видео плејерима, медија плејерима, 

телефонима, и ручним дигиталним електронским 

уређајима; компјутерски софтвер за омогућавање 

корисницима да програми рају и дистрибуирају 

текст, податке, графике, слике, аудио, видео, и друге 

мултимедијалне садржаје преко глобалне 

комуникационе мреже и другог рачунара, 

електронска и комуникациона мрежа; компјутерски 

софтвер за идентификовање, лоцирање, груписање, 

дистрибуцију, и управљање подацима и везама 

између компјутерских сервера и корисника 

повезаних у глобалне комуникацијске мреже и други 

рачунар, електронске и комуникацијске мреже; 

компјутерски софтвер за употребу на ручним 

мобилним дигиталним електронским уређајима и 

другом потрошачком електроником; софтвер 

електронског издаваштва; софтвер за читање 

елекронских публикација; компјутерски софтвер за 

управљање личним информацијама; снимљени аудио 

и аудиовизуелни садржај, информације, и коментари, 

који могу да се преузимају са интернета; електронске 

књиге, часописи, периодична издања, билтени, 

новине, журнали, и друга издања која могу да се 

преузимају са интернета; софтвер за управљање 

базом података; софтвер за препознавање карактера; 

софтвер за препознавање гласа; софтвер за 

електронску пошту и поруке; компјутерски софтвер 

за приступање и претрагу база података на интернет; 

електронске огласне табле; софтвер за 

синхронизацију података; софтвер за развој 

апликација; упутство за употребу у електронски, 

машински и компјутерски читљивом облику за 

употребу са, и који се продаје као целина са, свом 

горе наведеном робом; електрични и електронски 

конектори, спојнице, жице, каблови, пуњачи, 

функционална постоља, прикључне станице, 

интерфејси, и адаптери за употребу са свом горе 

наведеном робом; копјутерска опрема за употребу са 

свом горе наведеном робом; електронски апарат са 

мултимедијалним функцијама за коришћење са свом 

горе наведеном робом; електронски апарати са 

интерактивним функцијама за употребу са горе 

поменутом робом; додаци, делови, прикључци и 

апарати за тестирање горе поменуте робе; 

навигациони инструменти; апарати за проверу 

печатирања поште; касе; механизми за апарате који 

се покрећу убацивањем новчића; машине за 

диктирање; уређаји за обележавање рубова; машине 

за гласање; електронске ознаке за производе; машине 

за наградне игре; апарати и инструменти за мерење 

тежине; мере; електронске табле са обавештењима; 

апарати за мерење; оптички апарати и инструменти; 

силиконско саће; интегрисана кола; флуоресцентни 

екрани; апарти за даљинско управљање; влакна за 

провођење светла (оптичка влакна); електричне 

инсталације за даљинско управљање индустријским 

операцијама; громобрани; електролизатори; апарати 

за гашење пожара; радиолошки апарати за 

индустријску употребу; апарати и оперема за 

спасавање; пиштаљке аларми; наочаре за сунце; 

анимирани цртани -флтмовл; уређаји за осветљавање 

јаја у инкубатору ; пиштаљке за псе; декоративни 

магнети; електричне ограде; чарапе које се греју 

електронски.    
 

(111) 71912 (181) 15.01.2026. 

(210) Ж- 2016-78 (220) 15.01.2016. 

 (151) 24.01.2017. 

(732) TENZOR Privredno društvo za obezbeđenje 

imovine, usluge i trgovinu d.o.o. Beograd, Jove Ilića 

67, Beograd, RS 

(740) Адвокат Ана Алексић, Хаџи Ђерина 18, 

Београд 

(540) 

 

(531) 24.13.01; 24.13.22; 24.17.07; 26.01.12; 27.05.01; 

29.01.13  

(591) црвена, бела, црна.  

(511) Кл. 9:  заштитни уређаји за личну употребу у 

случају несреће; звиждећи аларми; звучни аларми; 

акустични аларми;  уређаји против ометања (за 

струју); противпожарни аларми; алармна звона, 

електрична; справе за гашење пожара;  апарати за 

праћење, електрични; детектори лажног новца; метал 

детектори за индустријску и војну примену; 

детектори; фотографска камера; апарати за мерење 

удаљености; даљинометри; противпожарни излази; 
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пројектни екрани; индикатори губитка струје; радио 

апарати; аудио и видео пријемници; апарати и 

опрема за спасавање живота; огледала за инспекцију 

рада; апарати за интерну комуникацију; сигналне 

лампе; мегафони; рачунари; рачунарски програми, 

снимљени; апарати за пројекцију, пројектори; радари; 

двогледи; телекомуникациони преносници; 

компјутерске периферне јединице; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; рачунарски 

софтвери, снимљени; модеми; монитори; читачи; 

скенери; детектори дима; транзистори; електронске 

табле за обавештење; системи за распршивање за 

противпожарну заштиту; видео екрани; уређаји за 

глобално позиционирајући систем (ГПС); уређаји за 

надгледање беба; видео уређаји за надгледање беба; 

електричне инсталације за спречавање провала; мреже 

за заштиту од несреће; сигурносне мреже; машине са 

перфорираним картицама за канцеларије; магнетне 

идентификационе картице; кодиране магнетне картице; 

картице са интегрисаним колима (смарт картице); 

кодиране картице за откључавање; магнетни декодери; 

читачи бар кодова; кодиране наруквице за 

идентификацију -магнетне; противпровални 

упозоравајући апарати; метал детектори за 

индустријску примену; електрични прекидачи.  

Кл. 20:  пластичне пропусне картице, некодиране и 

немагнетске; ормарићи са бравицама.  

Кл. 37:  уградња и поправка противпожарних аларма; 

уградња и поправка противпровалних аларма; 

одржавање и поправка трезора; инсталација, 

одрзавање и поправка рачунарске опреме; поправка 

сигурносних брава. 

Кл. 45:  услуга обезбеђења; консултације о безбедности; 

надзирање против провалних уређаја и аларма; контрола 

предузећа ради сигурности; изнајмљивање 

противпожарних апарата; изнајмљивање уређаја за 

гашење пожара; отварање сигурносних брава.  
 

(111) 71913 (181) 22.12.2026. 

(210) Ж- 2016-2173 (220) 22.12.2016. 

 (151) 24.01.2017. 

(732) Globachem NV, Brustem Industriepark - 

Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, BE 

(740) Драгољуб М. Ћосовић, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 54/III, 11070 Београд-Нови Београд 

(540) 

POMAX 

(511) Кл. 5:  пестициди; исектициди, фунгициди, 

хербициди, нематициди, акарициди, родентициди, 

молускоциди, инсектифуги, алгициди, гермициди.  
 

(111) 71914 (181) 22.12.2026. 

(210) Ж- 2016-2171 (220) 22.12.2016. 

 (151) 24.01.2017. 

(732) Globachem NV, Brustem Industriepark - 

Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, BE 

(740) Драгољуб М. Ћосовић, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 54/III, 11070 Београд-Нови Београд 

(540) 

PREMAZOR TURBO 

(511) Кл. 5:  пестициди; исектициди, фунгициди, 

хербициди, нематициди, акарициди, родентициди, 

молускоциди, инсектифуги, алгициди, гермициди.  
 

(111) 71915 (181) 22.12.2026. 

(210) Ж- 2016-2172 (220) 22.12.2016. 

 (151) 24.01.2017. 

(732) Globachem NV, Brustem Industriepark - 

Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, BE 

(740) Драгољуб М. Ћосовић, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 54/III, 11070 Београд-Нови Београд 

(540) 

TESON 

(511) Кл. 5:  пестициди; исектициди, фунгициди, 

хербициди, нематициди, акарициди, родентициди, 

молускоциди, инсектифуги, алгициди, гермициди.  
 

(111) 71916 (181) 12.02.2026. 

(210) Ж- 2016-220 (220) 12.02.2016. 

 (151) 24.01.2017. 

(732) LRC Products Limited, 103-105 bath Road, 

Slough, SL1 3UH, UK 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.14; 02.09.19; 10.05.25; 19.07.01; 29.01.15 

(591) жута, плава, розе, боја коже, бела, сива, црна. 

(511) Кл. 3:  не-медицински препарати за негу 

стопала, руку, ноктију, тела и коже и за украс; креме, 

гелови, лосиони, уља, балзами, прашкови, талк 

пудери и спрејеви за употребу на стопалима, рукама, 

ноктима, телу и кожи; не-медицински препарати за 

лечење, негу, чишћење, умиривање, ревитализацију 

и опуштање стопала, руку, ноктију, тела и коже; не-

медицински препарати за купање у облику соли, уља 

и купки; уље за нокте; купке и облику таблета; не-
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медицински тоалетни препарати; дезодоранси; 

дезодорансне креме, гелови, лосиони, прашкови, 

талк пудери и спрејеви; улосши за ципеле 

импрегнирани дезодорансом; дезодоранси за 

стопала; сва горе наведена роба везана за производе 

за негу стопала, ноктију и ногу.   

Кл. 8:  ручни алат и прибор за употребу и 

домаћинству све за маникир и педикир; ручни алат 

за уклањање задебљале коже; ручни алат за пилинг 

коже; ротационе главе са турпијом за уклањање 

задебљале коже; ротационе главе са турпијом за 

пилинг коже; справице за сечење ноктију, турпије за 

нокте; турпије за стопала; маказе; пинцете; 

инструменти, опрема и апарати за негу стопала и 

коже; електронски уређаји који се користе за 

уклањање задебљале коже; електронски уређаји који 

се користе за пилинг коже; електронска турпија за 

стопала; електронска турпија за нокте; ротационе 

главе за електронску турпију за стопала; резервне 

ротационе главе за електронску турпију за стопала; 

ротационе главе за електронску турпију за нокте; 

резервне ротационе главе за електронску турпију за 

нокте; делови и прибор за сву горе наведену робу.   
 

(111) 71917 (181) 04.02.2026. 

(210) Ж- 2016-183 (220) 04.02.2016. 

 (151) 24.01.2017. 

(732) NELT CO.DOO Beograd, Maršala Tita 206, 

11272 Dobanovci, RS 

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

Маријана П. Козакијевић, Maра В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.03.13; 05.03.14; 05.07.01; 05.07.09; 

26.11.12; 27.05.09; 29.01.15  

(591) зелена, бела, златна, црвена.  

(511) Кл. 30:  производи од житарица.  
 

(111) 71918 (181) 07.04.2026. 

(210) Ж- 2016-606 (220) 07.04.2016. 

 (151) 26.01.2017. 

(300) 014649719  07.10.2015.  EM. 

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited,  

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о., 

Светогорска 7, 11000 Београд 

(540) 

VEET EASY-GELWAX 

(511) Кл. 3:  немедицински тоалетни препарати; 

козметички препарати и препарати за улепшавање; 

хидратантне креме, лосиони, пене и гелови; пилинзи; 

препарати за чишћење коже; препарати за бељење 

сви за личну употребу; препарати за депилацију; 

воскови за депилацију; препарати који спречавају 

понован раст длачица; препарати, укључујући креме, 

гелове и пене, за употребу пре, током и након 

бријања или уклањања длачица; марамице за 

депилацију; импрегниране марамице и јастучићи за 

негу коже.  
 

(111) 71919 (181) 07.04.2026. 

(210) Ж- 2016-603 (220) 07.04.2016. 

 (151) 26.01.2017. 

(732) LG Life Sciences, Ltd., 58, Saemunan-ro,  

Jongno-gu, Seoul, KR 

(740) Ђурђе М. Нинковић, Балканска 49,  

11000 Београд 

(540) 

Follitrope 

(511) Кл. 5:  фоликулостимулирајући хормон; 

фармацеутски препарати за лечење стерилитета; 

фармацеутски препарати за индукцију овулације код 

синдрома полицистичних јајника; фармацеутски 

препарати који се користе у току поступка 

вантелесне оплодње (ин витро фертилизација); 

хормон који се употрбљава у медицинску сврхе; 

вакцина против хепатитиса б, рекомбинантна; 

антибиотици; средства за дезинфекцију; витамини; 

лекови који се користе у третману хив инфекције; 

аналгетици; антиканцерогени агенси; 

антихелминитици; антифлогистици.  
 

(111) 71920 (181) 23.12.2026. 

(210) Ж- 2016-2178 (220) 23.12.2016. 

 (151) 26.01.2017. 

(732) PharmaSwiss d.o.o., Батајнички друм 5А,  

11080 Земун-Београд, RS 

(540) 

Pulmoterol 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати, а нарочито 

антиастматици.  
 

(111) 71921 (181) 26.01.2026. 

(210) Ж- 2016-124 (220) 26.01.2016. 

 (151) 26.01.2017. 

(732) TELEGRAM MESSENGER LLP, Suite 2, 23-

24 Great james Street, London WC1N 3 ES, UK 
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(740) Живко Мијатовић & Partners, Студентски трг 4, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 18.05.03; 18.05.05; 20.05.25; 26.01.16; 27.05.01; 

29.01.13  

(591) светло плава, бела, црна.  

(511) Кл. 9:  магнетни носиоци података, дискови за 

снимање; рачунари и опрема за обраду података; 

софтвер за дељење података; рачунарски софтвер за 

обраду слика, графика, аудио, видео садржаја и 

текста; рачунарски софтвер за шифровање; апарати 

за шифровање; софтвер за преузимање за приступ и 

управљање компјутерским апликацијама преко 

глобалне рачунарске мреже; рачунарски софтвер за 

претраживање, локализовање, прикупљање, 

индексирање, корелацију, навигацију, добијање, 

преузимање, примање, кодирање, декодирање, 

пуштање, складиштење и организовање текста, 

података, слика, графика, аудио и видео садржаја на 

глобалној рачунарској мрежи; софтвер за 

претраживање интернета; софтвер за претраживање 

интернета за ручне електронске уређаје; софтвер за 

претраживање интернета за преузимање; рачунарски 

софтвер за побољшање мобилног приступа 

интернету путем рачунара, мобилних рачунара, и 

уређаја за мобилну комуникацију; рачунарски 

софтвер и софтвер за мобилне уређаје који се 

користи за побољшање мобилног приступа мрежи и 

интернет апликацијама преко рачунара, мобилних 

рачунара, и уређаја за мобилну комуникацију; 

рачунарски софтвер и софтвер за мобилне уређаје за 

побољшање могућности учитавања и преузимања на 

рачунарима, мобилним рачунарима, и уређајима за 

мобилну комуникацију.   

Кл. 38:  обезбеђивање приступа подацима или 

документима електронски сачуваним у централним 

датотекама за консултације на даљину; обезбеђивање 

приступа виртуелној рачунарској средини којој се 

приступа путем интернета; обезбеђивање 

корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи; 

обезбеђивање мулти-корисничког приступа 

глобалној рачунарској информационој мрежи; 

обезбеђивање приступа онлајн директоријумима, 

базама података, сајтовима и блоговима који се баве 

актуелностима, и онлајн референтним материјалима; 

пренос подкаста (дигиталних аудио фајлова); пренос 

вебкаста; пружање услуга аудио и видео емитовања 

преко интернета; пружање услуга аудио и видео 

емитовања преко интернета у вези са аплоудованим, 

постављеним и означеним (тагованим) аудио, 

текстуалним и видео садржајем трећих лица и 

електронског преношења аудио клипова, текстова и 

видео клипова трећих лица; обезбеђивање онлајн 

средстава за интеракцију у реалном времену са 

другим корисницима рачунара и електронских 

билтена у вези са темама од општег интереса; 

обезбеђивање приступа глобалној рачунарској 

мрежи; услуге видео емитовања преко интернета или 

других комуникационих мрежа са аплоудованим, 

постављеним и означеним (тагованим) видео 

записима трећих лица; обезбеђивање приступа 

хостованим оперативним системима и рачунарским 

апликацијама путем интернета.  

Кл. 42:  дизајн и развој рачунарског хардвера и 

софтвера; решавање софтверских проблема; 

консалтинг у области рачунарског софтвера и 

софтверског дизајна; услуге шифровања података; 

шифровање и аутентификација информација и 

података; пружање интернет платформе за 

друштвене мреже; пружалац апликационих услуга 

(АСП) са апликационим програмским интерфејс 

(АПИ) софтвером укључујући софтвер за стриминг, 

складиштење и дељење видео записа, фотографија, 

података и информација; рачунарске услуге, 

нарочито, обезбеђивање алата за претраживање на 

интернету, лоцирање, прикупљање, индексирање, 

корелацију, навигацију, организовање и добијање 

садржаја, текста, података, слика, графика, аудио и 

видео записа, ресурса и веб-сајтова на глобалној 

рачунарској мрежи, као и за куповину производа 

путем глобалне рачунарске мреже; омогућавање 

привременог коришћења софтвера који се не може 

преузети за претрагу, лоцирање, прикупљање, 

индексирање, корелацију, навигацију, организовање 

и добијање садржаја, текста, података, слика, 

графика, аудио и видео записа, ресурса и веб-сајтова 

на глобалној рачунарској мрежи; услуге хостинга 

трећим лицима за постављање садржаја, 

фотографија, видео записа, текстова, података, 

слика, веб сајтова и осталих електронских радова; 

обезбеђивање алата за претраживање на интернету; 

одржавање и ажурирање безбедносних софтвера за 

рачунаре, интернет и лозинке и превенција рачунара, 

интернета и лозинки од излагања ризицима; дизајн и 

развој рачунарског софтвера; инсталирање и 

одржавање рачунарског софтвера; израда веб-сајта са 

техничким информацијама које се односе на 

рачунарски софтвер и хардвер; консултантске услуге 

у области рачунарског хардвера, софтвера, 

апликација и мрежне инфраструктуре; рачунарски 

консалтинг; пружање техничке подршке за решавање 

хардверских проблема; рачунарско програмирање; 

пренос података са једног формата на други; 

омогућавање привременог коришћења софтвера који 
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се не може преузети и онлајн повезане мреже који 

омогућавају корисницима да приступе и преузму 

рачунарски софтвер; омогућавање привременог 

коришћења онлајн софтвера који се не може 

преузети, којим се генеришу прилагођене препоруке 

софтверских апликација на основу корисничких 

подешавања; обезбеђивање алата за претраживање 

података на глобалној рачунарској мрежи.  
 

(111) 71922 (181) 04.01.2026. 

(210) Ж- 2016-5 (220) 04.01.2016. 

 (151) 26.01.2017. 

(732) Orhan Hasanović, Bajevica bb,  

36300 Novi Pazar, RS 

(540) 

 

(531) 26.05.01; 26.05.12; 27.05.01; 29.01.04  

(591) тегет.  

(511) Кл. 10: хирушки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти; вештачки 

удови; очи и зуби; ортопедски артикли; хирушки 

материјали за зашивање. 

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

(111) 71923 (181) 24.02.2026. 

(210) Ж- 2016-276 (220) 24.02.2016. 

 (151) 26.01.2017. 

(732) IMPAMIL doo, Marije Bursać 32, Zemun,  

11080 Zemun, RS 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 06.19.11; 19.03.03; 21.03.01; 26.11.12; 

27.05.24; 27.07.24 

(511) Кл. 5: храна за децу. 
 

(111) 71924 (181) 02.03.2026. 

(210) Ж- 2016-349 (220) 02.03.2016. 

 (151) 26.01.2017. 

 

(732) Драган Марковић, Срнетичка 20/10,  

11000 Београд, RS 

(740) Јакша Јојић, адвокат, Браничевска 6, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.04; 27.05.03; 29.01.01; 29.01.13  

(591) наранџаста, бела, црна.  

(511) Кл. 28:  игре и играчке, играчке акционих 

ликова, аркадне игрице, лопте за игрице, играчке за 

купање, акционе играчке на батерију, играчке 

дизајниране да представе ликове из компјутерских 

игрица, електронске играчке, играчке које снимају, 

пуштају, изобличују звукове и гласове, играчке за 

децу, ролери, змајеви, механичке играчке, музичке 

играчке, игрице за забаву, флипери, пластичне 

играчке, лутке, гумене играчке, причајуће лутке, 

причајуће играчке, кутије за играчке, маске за 

играчке, возила за играчке.  

Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће; желеи, џемови, компоти; чипс од 

воћа; кристализовано воће; воћна салата.  

Кл. 30:  производи од житарица; производи од 

житарица са медом, чоколадом, воћем; грицкалице 

на бази житарица; колачи; сладолед; чоколада.  

Кл. 31:  свеже воће и поврће.  

Кл. 41:  услуге забавних паркова, услуге разоноде, 

услуге игара пружених он-лајн са рачунарске мреже, 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација које се не могу преузимати, 

омогућавање коришћења он-лајн музике која се не 

може преузимати, омогућавање он -лине коришћења 

фотографија и осталог материјала забавног 

карактера, анимираних ликова, видео записа који се 

не могу преузимати, забава посредством радија, 

продукција анимираних филмова, забава у виду живе 

перформансе са анимираним ликовима, услуге забаве 

које обезбеђују онлине видео компјутерске игре и 

онлине видео обичне игре које су приступачне и 

игриве преко мобилног телефона и осталих 

бежичних направа.   
 

(111) 71925 (181) 23.04.2025. 

(210) Ж- 2015-652 (220) 23.04.2015. 

 (151) 26.01.2017. 

(732) АД БАНИНИ КИКИНДА у стечају, Трг 

српских добровољаца 49, Кикинда, RS 
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(540) 

 

(531) 05.11.13; 08.01.19; 08.01.22; 11.03.02; 25.05.02; 

29.01.01; 29.01.14  

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

(511) Кл. 30:  посластице.  
 

(111) 71926 (181) 23.10.2025. 

(210) Ж- 2015-1743 (220) 23.10.2015. 

 (151) 26.01.2017. 

(732) Shaqir Palushi, , Opština Suva Reka, RS 

(740) Томислав Анђелић, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 124, Нови Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.04.10; 26.07.01; 27.05.02; 29.01.13 

(591) црвена, плава, жута, бела.  

(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао, шећер, пиринач, 

замена кафе, брашно, хлеб, бомбоне, сируп.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  
 

(111) 71927 (181) 14.03.2026. 

(210) Ж- 2016-426 (220) 14.03.2016. 

 (151) 26.01.2017. 

(732) Мирослав Станковић, Војводе путника 1, 

Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Илија Дражић адвокатско ортачко 

друштво "Дражић, Беатовић и Стојић", Краља 

Милана 29, Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.16; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01 

(591) светло сива, бела.  

(511) Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни; 

парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за 

косу; пасте за зубе; козметички препарати за купање; 

сапун за бријање; ружеви за усне; козметичке маске; 

лак за нокте; препарати за шминкање; боје за косу; 

препарати за коврџање косе; вештачке трепавице; 

козметички препарати за трепавице; колоњска вода; 

козметички сетови; козметичке оловке; козметичке 

креме; препарати за уклањање шминке; тоалетне воде; 

етерична уља; етарска уља; парфеми; шминка; тоалетна 

уља; лосиони за козметичку употребу; козметички 

препарати; шампони; препарати за негу ноктију; 

препарати за сунчање; дезодоранси; лосиони после 

бријања; маскаре; лакови за косу; мирисни штапићи, 

препарати за туширање за личну хигијену и лично 

дезодорисање; сјајеви за усне; балзами за косу; 

препарати за исправљање косе; препарати колагена за 

козметичке сврхе; бадемово уље, млеко за чишћење за 

тоалeтну употребу; соли за купање које нису за 

медицинску употребу; балзами за косу; бадемов сапун; 

козметички препарати за негу коже; дезодоранси за 

људе или животиње; производи за исправљање косе, 

сапун; препарати за бријање; марамице натопљене са 

козметичким лосионима; миришљаво дрво; 

дезодирајући сапун; лосиони после бријања; лосиони за 

косу; кесице са мирисом за рубље; препарати за 

парфемисање ваздуха; креме за бељење коже; комади 

тоалет сапуна; препарати за туширање за личну хигијену 

и лично дезодорисање; пасте за бријање; комади сапуна; 

гелови за масажу који нису за медицинску употребу; 

дезинфекциони сапун; бадемово млеко за козметичку 

употребу; балзами, осим за медицинске сврхе; уље за 

козметичку употребу; ароматична уља; препарати за 

купање, не медицинске сврхе. 

Кл. 14:  драгоцени метали и њихове легуре; накит, 

драго камење; часовничарски и хронометријски 

инструменти; амајлије; часовници; наруквице; ручни 

часовници; каишеви за сатове; привесци; ситни 

украси (бижутерија) брошеви; огрлице; шнале за 

кравате; накит; медаљони; бижутерија; прстење; 

легуре од племенитих метала: минђуше: дугмад за 

манжетне; игле за кравату; беџеви од племенитих 

метала; привесци за кључеве. 

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности; изнајмљивање некретнина; 

посредовање у промету некретнина; процена 

некретнина; управљање непокретностима; 

управљање стамбеним зградама; најам апартмана; 

процењивање накита, нумизматичка процена.  
 

(111) 71928 (181) 16.03.2026. 

(210) Ж- 2016-436 (220) 16.03.2016. 

 (151) 26.01.2017. 
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(732) ZPMR "MATALJ", Добропољска 7,  

19300 Неготин, RS 

(540) 

KREMEN 

(511) Кл. 33:  вина.  
 

(111) 71929 (181) 09.02.2026. 

(210) Ж- 2016-197 (220) 09.02.2016. 

 (151) 27.01.2017. 

(732) AIM INTERNATIONAL MEDIA, Mekenzijeva 

67, Beograd, RS 

(740) Адвокат Душан Мијатовић, Војводе Миленка 

46, локал 5, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.12  

(591) црвена, бела.  

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

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал; лепкови 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.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 71930 (181) 27.08.2025. 

(210) Ж- 2015-1440 (220) 27.08.2015. 

 (151) 27.01.2017. 

(732) Жељко Руљ, Јиричекова 5б, 21000 Нови Сад, 

RS 

(740) Дејан Укропина адвокат, Максима Горког 48, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 14.05.01; 26.01.19; 26.11.12; 27.05.09; 27.05.11 

(511) Кл. 9:  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за ва га ње, мерење, сигнализацију, контролу 

(инспекцију), спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумула цију, регулисање или контролу електричне 

енергије; апарати за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; компакт диско ви, 

ДВД и други дигитални носачи података; механизми 

за апарате који се покрећу новцем; регистар касе, 

рачунске машине, опрема за обраду података, рачуна 

ри; рачунарски софтвер; апарати за гашење пожара.   
 

(111) 71931 (181) 04.03.2026. 

(210) Ж- 2016-373 (220) 04.03.2016. 

 (151) 27.01.2017. 

(732) SM & SM DOO za promet i usluge, Пионирска 

16, Инђија, RS 

(740) Адвокат Зоран С. Павловић, Браничевска 14, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.12; 26.01.18; 26.15.01; 27.01.09; 27.05.21; 

29.01.01; 29.01.04  

(591) наранџаста, плава.  

(511) Кл. 41:  пружање услуга казина (игре на срећу).  
 

(111) 71932 (181) 18.04.2026. 

(210) Ж- 2016-684 (220) 18.04.2016. 

 (151) 27.01.2017. 

(732) Intervet Inc., 2 Giralda Farms, Madison, New 

Jersey 07940, US 

(740) Петошевић Д.О.О., Кнеза Михајла 1-3,  

11000 Београд 

(540) 

IMIZOL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, ветеринарски и 

санитарни препарати; дијететске супстанце 

прилагођене за употребу у медицини, храна за бебе; 

фластери, материјал за завијање; материјал за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 71933 (181) 18.12.2025. 

(210) Ж- 2015-2055 (220) 18.12.2015. 

 (151) 27.01.2017. 

(732) Организација фотографских аутора ОФА, 

Милентија Поповића 23/9, Београд, RS 
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(740) Адвокат Душан М. Мијатовић, Војводе 

Миленка 46 локал 5, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.01; 26.03.23; 26.07.09; 27.05.01  

(511) Кл. 16:  фотографије (штампане)    

Кл. 18:  футроле (етуи) за визиткарте кишобрани; 

футоле за кишобране руксаци; ранчеви џепни 

новчаници; торбе за куповини са точкићима торбе за 

куповину; актен ташне; ранчеви за планинарење; 

ранчеви за камповање; торбе за плажу; путне торбе; 

актовке; путни комплети (кожни програм) мали 

кофери; ранци; путне торбе за одећу футроле за 

кључеве, торбе; футроле за кредитне картице 

(новчаници); кутије за визит карте.  

Кл. 25:  капе (за главу) качкети; шалови; одећа; 

одела; кравате рукавице (одећа) мараме, шалови, 

мајице.  

Кл. 40:  штампање фотографија.  
 

(111) 71934 (181) 12.04.2026. 

(210) Ж- 2016-635 (220) 12.04.2016. 

 (151) 27.01.2017. 

(732) Monster Energy Company, 1 Monster Way, 

Corona, California 92879, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ Д.О.О., 11000 Кнез Михајлова 

1-3, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.04; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24  

(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пића на 

бази кафе; пића на бази чаја; пића на бази чоколаде; 

пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од 

житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи; 

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

сенф; сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.  

Кл. 31:  безалкохолна пића; пиво.  
 

(111) 71935 (181) 11.04.2026. 

(210) Ж- 2016-636 (220) 11.04.2016. 

 (151) 27.01.2017. 

 

 

(732) PIK-Bečej a.d., Новосадска улица 2, Бечеј, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.10; 26.03.18; 26.03.19; 27.01.12; 27.05.07; 

27.05.17; 29.01.13  

(591) зелена, наранџаста, бела.  

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

прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и 

млечни производи; јестива уља и масти.  

Кл. 31:  пољопривредни, вртларски и шумарски 

прозводи, сирово и непрерађено зрневље и семе; 

живе животиње, свеже воће и поврће; семе, природне 

биљке и цвеће; храна за животиње, слад.  

Кл. 35:  услуге оглашавања; вођење послова; 

пословно управљање; канцеларијски послови.  
 

(111) 71936 (181) 12.04.2026. 

(210) Ж- 2016-641 (220) 12.04.2016. 

 (151) 27.01.2017. 

(732) STEVANOVIĆ TRAFO D.O.O. NIŠ, 

Ивановачка 15, 18000 Ниш, RS 

(740) Драган И. Брајер, Курсулина 14, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11  

(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) 71937 (181) 13.04.2026. 

(210) Ж- 2016-648 (220) 13.04.2016. 

 (151) 27.01.2017. 

(300) Z20151425A  10.12.2015.  HR. 

(732) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., 

Svilno 20, 51000 Rijeka, HR 
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(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Теразије 29/V, 11000 Београд 

(540) 

RefluSTAT 

(511) Кл. 3:  тоалетни производи; козметички 

производи; дезодоранси за личну употребу 

(парфимеријски производи).  

Кл. 5:  медицински и ветеринарски препарати и 

производи; хемијско-фармацеутски производи; 

дијететски производи за медицинске потребе; 

лекови.  
 

(111) 71938 (181) 13.04.2026. 

(210) Ж- 2016-649 (220) 13.04.2016. 

 (151) 27.01.2017. 

(732) Strauss Coffee B.V. , Prof. J. H. Bavincklaan 2, 

NL-1183 AT Amsterdam, NL 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Теразије 29/V, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.20; 11.03.04; 19.03.24; 24.03.07; 25.01.25; 

25.05.01; 27.03.15; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црна., жута, бела, сива, розе.  

(511) Кл. 30:  кафа, кафа са аромом лешника.  
 

(111) 71939 (181) 14.04.2026. 

(210) Ж- 2016-660 (220) 14.04.2016. 

 (151) 27.01.2017. 

(300) 30114  16.10.2015.  AD. 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc. , 2711 

Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 

19808, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о., 

Светогорска 7, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 25.05.02; 25.07.20; 27.05.01; 29.01.14  

(591) зелена, сива, тиркизна, бела.  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван; производи од дувана; 

упаљачи; шибице; производи за пушаче.  
 

(111) 71940 (181) 14.04.2026. 

(210) Ж- 2016-662 (220) 14.04.2016. 

 (151) 27.01.2017. 

(732) Technicolor Connected Home USA LLC, 101 

W. 103rd Street, Indianapolis, IN 46290, US 

(740) Дејан П. Богдановић и др., Влајковићева 28, 

11000 Београд 

(540) 

POWERKEY 

(511) Кл. 9:  компјутерски хардвер, наиме, 

микропроцесори и интегрисана кола специјално 

прилагођена за апликације, као и софтвер у 

микропроцесорима, све за употребу у декрипцији, 

енкрипцији, омогућавању дигиталних потписа и 

верификацији дигиталних и аналогних сигнала, 

података, аудио и видео сигнала, и све за употребу у 

омогућавању условног приступа мпег-2 

транспортном протоколу; дигитални терминали за 

комуникацију у кућ и. и мрежне картице, наиме, 

компјутерски хардвер садржан у истима који 

омогућава условни приступ; хардверска опрема за 

приј емну станицу и централну канцеларију, наиме, 

мултиплексери, хардвер за декрипцију и хардвер за 

енкрипцију; софтвер за контролу и управљање 

компјутерском мрежом за употребу у контроли 

компјутерског хардвера и хардверске опреме за 

пријемну станицу и централну канцеларију.  
 

(111) 71941 (181) 15.04.2026. 

(210) Ж- 2016-669 (220) 15.04.2016. 

 (151) 27.01.2017. 

(732) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245, 

25220 Црвенка, RS 

(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић & 

Николић“ ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 02.09.01; 03.01.08; 03.07.24; 04.01.02; 

08.01.23; 11.03.08; 13.01.17; 20.01.03; 26.02.07; 

27.05.11; 29.01.15  

(591) плава, црвена, бела, наранџаста, жута, браон, 

сива, розе и црна.  

(511) Кл. 30:  брашно и производи од житарица, 

посластице, кекс, кекс са пенастим надевом преливен 

какао преливом, сладоледи, колач.  



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2017/2 

Intellectual Property Gazette  2017/2 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

87 

(111) 71942 (181) 15.04.2026. 

(210) Ж- 2016-670 (220) 15.04.2016. 

 (151) 27.01.2017. 

(732) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245, 

25220 Црвенка, RS 

(740) Реља Мирков, адвокат, „Карановић & 

Николић“ ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.13  

(591) црвена, бела, наранџаста.  

(511) Кл. 30:  брашно и производи од житарица, 

посластице, кекс, кекс са пенастим надевом преливен 

какао преливом, сладоледи, колач.  
 

(111) 71943 (181) 04.04.2026. 

(210) Ж- 2016-572 (220) 04.04.2016. 

 (151) 30.01.2017. 

(732) Giros Plus 2016 doo Beograd-Čukarica, 

Београд,  Стевана Филиповића 1А, RS 

(740) Адвокат, Владан Стојиљковић, Македонска 

19/7, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 08.07.10; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.19; 29.01.01 

(591) наранџаста.  

(511) Кл. 29:  пилеће месо, филети од пилећег меса; 

свињско месо, филети од свињског меса.  

Кл. 30:  пите од брашна, тортиље.  

Кл. 35:  услуте велепродаје и малопродаје робе са 

списка наведене у класама 29 и 30.  
 

(111) 71944 (181) 05.04.2026. 

(210) Ж- 2016-578 (220) 05.04.2016. 

 (151) 30.01.2017. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO STIL-JASEN DOO, 

Веље Поље бб, 36320 Тутин, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.02; 26.01.04; 26.01.12; 26.01.18; 26.11.12; 

27.05.24; 29.01.01  

(591) бела и црвена.  

(511) Кл. 20:  намештај.  

(111) 71945 (181) 05.04.2026. 

(210) Ж- 2016-583 (220) 05.04.2016. 

 (151) 30.01.2017. 

(732) PATENT CO. PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU USLUGE I PROMET D.O.O. 

Mišićevo, Владе Ћетковића  1a, 24211 Мишићево, RS 

(740) Бојан Б. Шундерић, Палмотићева 16а,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.06; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.02; 

29.01.03  

(591) зелена, жута, бела.  

(511) Кл. 5:  ветеринарски препарати, дијететска 

храна и супстанце прилагођене за ветеринарску 

употребу; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

животиње; дезинфекциона средства.  
 

(111) 71946 (181) 07.04.2026. 

(210) Ж- 2016-592 (220) 07.04.2016. 

 (151) 30.01.2017. 

(732) ADRIA MEDIA GROUP D.O.O., Влајковићева  

8, Београд-Стари Град, RS 

(540) 

 

(531) 20.05.25; 27.05.02; 27.05.19; 27.05.24; 28.05.00; 

29.01.15  

(591) црвена, плава, зелена, жута, бела, црна.  

(511) Кл. 16:  штампане ствари, периодична издања, 

књиге и дневна штампа, папир и постери; огласни 

панои од картона, подупирачи за књиге, улазнице, 

памфлети, свеске, омоти за папир, папир за 

паковање, натпис и од картона, амбалажа за флаше 

од картона, фасцикле за списе календари, уметнички 

материјал, прибор за писање, оловке, пенкала, 

кичице, сталци, нотеси, честитке, пресликавање, 

(декалкоманија), фотографије; налепнице, 

канцеларијски материјал.  

Кл. 35:  оглашавање, услуге агенција за оглашавање, 

ажурирање рекламних материјала, пословно 

саветовање, пословне информације, саветовање у 

вођењу послова, пословна истраживања, посредовање 

комерцијалних информација, представљање производа, 

непосредно оглашавање поштом, објављивање 

оглашених предмета, дистрибуција узорака, 
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организовање изложби у комерцијалне и рекламне 

намене, увозно-извозно посредовање, посредовање 

иформација из области оглашавања, пословна 

претраживања и истраживања, истраживање тржишта, 

тржишне студије, оглашавање у иностранству, 

контакти са јавношћу, издавање рекламних текстова, 

реклама, услуге рекламних агенција, припремање 

рекламних чланака, изнајмљивање рекламних 

материјала, припремање рекламних текстова, 

оглашавање преко радија, радио рекламе, 

изнајмљивање простора за оглашавање, продајна 

промоција за друге, оглашавање преко телевизије, 

телевизијске рекламе, ажурирање материјала за 

оглашавање, разврставање материјала за рекламну и 

продајну промоцију, организација изложби у 

комерцијалне и рекламне намене.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; услуге 

производње забавног програма у циљу забаве и 

рекреације других лица; организовање сајмова и 

изложби у културне и образовне сврхе, издавање 

текстова, књига, новина, часописа, звучних записа; 

електронско издаваштво; новинарске услуге; 

продукција радио и телевизијских програма 

(забавних, пропагандних, информативних, 

образовних, спортских, културних, за обучавање).  
 

(111) 71947 (181) 05.04.2026. 

(210) Ж- 2016-585 (220) 05.04.2016. 

 (151) 30.01.2017. 

(732) Quable B.V., Plesmanlaan 84, 2497CB Den Haag, ZB 

(740) Јован Маринковић, Устаничка 12, улаз 1,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.04  

(591) црвена, тамноплава.  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању, обавештења 

о пословима, лепљење плаката, рекламирање преко 

плаката, агенције за увоз и извоз, агенције за пружање 

пословних информација, анализе цена и трошкова, 

дистрибуција рекламног материјала, агенције за 

запошљавање, вођење књига (књиговодство), 

рачуноводство, израда извода са рачуна, ревизија 

пословања, пословно управљање и организационо 

саветовање, консултације у пословном управљању, 

презентација робе, непосредно оглашавање путем поште, 

помоћ у пословном или индустријском управљању, 

ажурирање огласних материјала, дистрибуција узорака, 

стручне услуге у пословној ефикасности, услуге продаје 

путем лицитације, истраживање тржишта, пословне 

процене, пословна истраживања, изнајмљивање 

огласних материјала, консултације у вези са пословним 

организовањем, објављивање рекламних текстова, 

оглашавање, рекламирање, рекламирање на радију, 

радио рекламирање, истраживања за послове, услуге 

односа са јавношћу, рекламирање преко телевизије, 

телевизијске рекламе, преписивање коресподенције 

(канцеларијске услуге), уређивање излога, рекламне 

агенције, рекламне агенције, саветодавне услуге у 

пословном управљању, маркетиншка истраживања, 

компјутерско управљање подацима, професионалне 

пословне консултације, економске прогнозе, 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе, пословне информације, испитивање јавног 

мњења, обрачунавање плата, проналажење особља, 

изнајмљивање огласног простора, промоција продаје за 

друге, обрачун пореза, услуге телефонског одговарања за 

одсутне претплатнике, обрада текста, услуге претплате 

на новине за друге, рекламирање слањем наруџбеница, 

прикупљање информација у компјутерску базу података, 

систематизација информација у компјутерској бази 

података, организовање сајмова у комерцијалне или 

рекламне сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи, 

услуге набавке за трећа лица (куповина поизвода и 

пружање услуга за друге пословне субјекте), 

претраживање података у рачунарским базама података 

за трећа лица, изнајмљивање времена за рекламирање у 

свим средствима комуникације, услуге праћења штампе, 

психолошко тестирање за избор запослених, услуге 

поређења цена, презентација производа путем средстава 

комуникације у сврху продаје на мало, пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

(центар за пружање савета потрошачима), договарање 

претплате за услуге телекомуникација за трећа лица, 

административна обрада наруџбеница за куповину, 

комерцијална администрација за лиценце роба и услуга 

трећих лица, услуге подуговарања, аутсорсинг (помоћ у 

пословању), фактурисање, писање рекламних текстова, 

прикупљање статистичких података, услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе, тражење спонзора, 

производња рекламних филмова, маркетинг, услуге 

телемаркетинга, изнајмљивање продајних штандова, 

пружање комерцијалних и пословних контакта и 

информација, оптимизација за претраживаче, 

оптимизација саобраћаја са интернет странице, 

оглашавање плаћањем по клику (рау рег click 

оглашавање), услуге комерцијалног посредовања, 

пословно управљање за независне пружаоце услуга, 

преговарање и закључивање пословних трансакција за 

трећа лица, ажурирање и одржавање података у 

рачунарским базама података, услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте, пружање 

пословних информација путем интернет странице.  
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Кл. 38:  слање порука, телефонске услуге, телефонске 

комуникације, телекс услуге, информативна агенција, 

новинске агенције, емитовање кабловске телевизије, 

мобилна телефонија, комуникација преко рачунарских 

терминала, пренос порука и слика посредством рачунара, 

електронска пошта, пренос факсимилом, информације о 

телекомуникацијама, пејџинг услуге, радиом, телефоном 

или другим видом електронског комуницирања, 

изнајмљивање уређаја за слање порука, комуникација преко 

мреже оптичких влакана, изнајмљивање факсимил апарата, 

изнајмљивање модема, изнајмљивање телекомуникационе 

опреме, изнајмљивање телефона, сателитски пренос, услуге 

електронског билтена (телекомуникационе услуге), 

обезбеђивање телекомуникационих веза са глобалном 

рачунарском мрежом, услуге телекомуникационог 

усмеравања и повезивања, услуге телеконференција, 

обезбеђење корисничког приступа у глобалној рачунарској 

мрежи, изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама, пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телепродаје, форуми 

(причаонице) на друштвеним мрежама, омогућавање 

приступа рачунарским базама података, услуге говорне 

поште, пренос честитки путем интернета, пренос 

дигиталних датотека, бежично емитовање, услуге 

видеоконференција, пружање услуга онлајн форума.  
 

(111) 71948 (181) 08.04.2026. 

(210) Ж- 2016-609 (220) 08.04.2016. 

 (151) 30.01.2017. 

(732) Ana Gifing Bradić, Палмотићева 14a, Београд, RS 

(740) Марко Милојевић, Едварда Грига 6а, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.02; 02.03.16; 05.01.16; 26.04.14; 26.04.15; 

27.05.01; 29.01.03  

(591) тиркизно зелена.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати, санитарни препарати за 

употребу у медицини, дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.  

Кл. 16:  хартија и картон, штампане ствари, 

књиговезачки материјал, фотографије, канцеларијски 

материјал, лепкови за канцеларије и кућне потребе, 

уметнички материјали, кичице, писаће машине и 

канцеларијски прибор (изузев намештаја), материјали 

за обуку и наставу (изузев апарата), штампарска слова, 

клишеи.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замене кафе, пиринач, 

тапиока и саго, брашно и производи од житарица, 

хлеб, колачи и посластице, сладоледи, шећер, мед, 

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

сосови (као додаци), зачини.  

Кл. 41:  образовне услуге, припремање обуке, 

разонода, спортске и културне активности.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима, услуге 

индустријских анализа и истраживања, пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића, 

привремени смештај.  

Кл. 44:  медицинске услуге, ветеринарске услуге, 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или животиње, 

услуге пољопривреде, хортикултуре и шумарства.  
 

(111) 71949 (181) 03.03.2026. 

(210) Ж- 2016-368 (220) 03.03.2016. 

 (151) 30.01.2017. 

(732) УФАР д.о.о., Липовички пут 308 б,  

11460 Београд, Барајево, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.04.18; 27.05.01  

(526)  MINERALI ZDRAVLJA  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; дијететска храна и 

супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; храна за бебе; дијететски додаци 

(додаци исхрани) за људе и животиње.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

спортске активности.  

Кл. 44:  медицинске услуге.  
 

(111) 71950 (181) 03.03.2026. 

(210) Ж- 2016-369 (220) 03.03.2016. 

 (151) 30.01.2017. 

(732) УФАР д.о.о., Липовички пут 308 б,  

11460 Београд, Барајево, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 05.05.21; 26.04.18; 27.05.01  

(591) црна, оранж, бела.  

(526) VITAMINI ZDRAVLJA  
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(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; дијететска 

храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини или ветеринарску употребу; храна за бебе; 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

спортске активности.  

Кл. 44:  медицинске услуге.  
 

(111) 71951 (181) 03.03.2026. 

(210) Ж- 2016-364 (220) 03.03.2016. 

 (151) 30.01.2017. 

(732) УФАР д.о.о., Липовички пут 308 б,  

11460 Београд, Барајево, RS 

(540) 

MagnEasyum 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати; дијететска 

храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини или ветеринарску употребу; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  
 

(111) 71952 (181) 01.04.2026. 

(210) Ж- 2016-568 (220) 01.04.2016. 

 (151) 30.01.2017. 

(732) ДОО "ОБУЋА МЕТРО", Лазе Костића б.б., 

21460 Врбас, RS 

(540) 

 

(531) 03.01.15; 03.01.16; 03.06.03; 27.03.03; 27.05.07; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) бела, црвена, наранџаста, зелена, љубичаста, 

црна, роза, плава ..  

(511) Кл. 3:  креме за ципеле; креме за ципеле и чизмице; 

креме за чишћење коже; лакови и креме за обућу.  

Кл. 18:  имитација коже; кишобрани; кожни каишеви; 

козметичке торбице, празне; кофери; кофери и путне 

торбе; путне торбе; путне торбе за одећу; путни 

комплети [кожна роба]; ранци; руксаци; ручне торбице; 

спортске торбе; торбе; торбе за куповину; торбе 

[коверте, кесе] од коже за паковање; футроле за 

кључеве; џепни новчаници; школске торбе.  

Кл. 25:  глежњаче; доколенице; дрвена обућа; дрвена 

обућа, кломпе; дубоке патике за спортове у дворани; 

ешарпе за ношење; женска обућа; женске најлонске 

чарапе, женске ципеле; женске чарапе; женске чизме; 

каишеви [одећа]; каишеви од имитације коже; 

каишеви од тканине [одећа]; камашне, доколенице и 

назувци; кожне папуче; кожне ципеле; кожни 

каишеви [одећа]; кратке чарапе; мушка обућа; мушка 

и женска обућа; најлонке [чарапе]; обућа за плажу; 

патике; сандале; спортске ципеле; спортске чарапе; 

улошци за ципеле; ципеле; чарапе и плетена 

трикотажа; чизме. 

Кл. 26:  копче за ципеле; пертле за ципеле; 

рајсфешлуси за торбе; шнале за ципеле.  

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје за обућу;   
 

(111) 71953 (181) 12.04.2026. 

(210) Ж- 2016-631 (220) 12.04.2016. 

 (151) 30.01.2017. 

(732) DFC D.O.O., Зрењанински пут бр. 82и,  

11000 Београд, RS 

(740) Владан Стоиљковић, Македонска 19/7,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 01.15.21; 02.09.01; 27.05.13; 29.01.04 

(591) бледо зелена, бледо плава, бела.  

(511) Кл. 3:  козметички препарати (сапуни, купке, 

шампони, креме, пудери, уља, млека); памучни 

штапићи за уши.  

Кл. 16:  влажне марамице.  

Кл. 35:  услуге велепродаје робе са списка наведене у 

класама 3 и 16.  
 

(111) 71954 (181) 08.04.2026. 

(210) Ж- 2016-608 (220) 08.04.2016. 

 (151) 30.01.2017. 

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company, 1132 West 

Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ Д.О.О., Кнез Михаилова 1-3, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 26.02.07; 26.04.17; 27.07.03; 27.07.04; 

29.01.15  

(591) црна, сива, светло сива, тамно сива, бела, 

светло плава, плава, тамно плава.  

(511) Кл. 30:  посластице, жвакаће гуме, жвакаће 

гуме од којих могу да се праве балони, бомбоне, 

дражеје пеперминта, ситне спороотапајуће бомбоне 

и пастиле.  
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(111) 71955 (181) 07.04.2026. 

(210) Ж- 2016-594 (220) 07.04.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

(732) WorldVentures Holdings, LLC, 5360 Legacy 

Drive, Building I, Ste 300, Plano, Texas 75024, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ Д.О.О., Kнеза Михаила 1-3, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.04  

(591) тамно плава и бела.  

(511) Кл. 20:  пантљике које се ручно одмотавају и 

намотавају, које нису од метала, за качење знакова, 

слика и мобилних телефона; банери од пластике, 

банери од винила.  
 

(111) 71956 (181) 05.05.2026. 

(210) Ж- 2016-777 (220) 05.05.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

(732) ETI GIDA SAN. VE TIC. A.Ș., Organize Sanayi 

Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, TR 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 08.07.25; 25.07.20; 26.11.07; 26.11.09; 26.13.25; 

27.05.02; 29.01.15  

(591) тамно плава, бела, сива, зелена, црна, црвена, 

светло браон, беж, жута.  

(511) Кл. 30:  слани штапићи.  
 

(111) 71957 (181) 13.04.2026. 

(210) Ж- 2016-651 (220) 13.04.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

(732) ANDEX DOO SUBOTICA, Сегедински пут 

110, 24000 Суботица, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 11.01.04; 26.01.04; 26.01.16; 27.01.06; 27.05.10; 29.01.14 

(591) црна, бела, наранџаста, црвена.  

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

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 43:  услуге припреме и послуживања хране и пића у 

ресторану; услуге припреме и послуживања хране и пића 

у кетеринг сервису; услуге обезбеђивања исхране и 

смештаја у хотелима, пансионима или другим установама 

које обезбеђују привремени смештај. 

Кл. 45:  услуге које се пружају појединцима, 

групама, организацијама и предузећима у вези 

друштвених дешавања, организовање пријема или 

састанака за групе или привредна друштва ради 

остваривања контаката за потребе појединаца.  
 

(111) 71958 (181) 14.04.2026. 

(210) Ж- 2016-659 (220) 14.04.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

(732) Slavko Ćuruvija fondacija, Курсулина  7,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 26.04.22; 26.04.24; 27.03.02; 27.05.10; 29.01.13 

(591) црна, бела, црвена, сива.  

(511) Кл. 38:  аудио, видео и мултимедијско емитовање 

садржаја путем интернета и других комуникацијских 

мрежа; електронски пренос вести; електронски пренос 

података и докумената; емитовање аудио-визуелних 

садржаја путем интернета; емитовање програма путем 

глобалне рачун а реке мреже; омогућавање приступа 

информацијама на интернету; омогућавање приступа 

информацијама путем интернета; омогућавање приступа 

мултимедијалним садржајима на интернету; пренос вести; 

пренос звука, слике и података путем интернета; пренос 

информација о широком опсегу тема, укључујући онлајн 

и преко глобалне рачуна реке мреже.  

Кл. 41:  електронско издаваштво; издавање књига; 

издавање текстова, осим рекламних текстова; он-лајн 

издавање електронских књига и часописа; 

организовање и во ење конференција; писање текстова.  
 

 

(111) 71959 (181) 14.04.2026. 

(210) Ж- 2016-661 (220) 14.04.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

 

(732) Arcor S. A. I. C., Av. Fulvio Pagani 487, 

(2434) Arroyito - Cordoba, AR 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о., 

Светогорска 7, 11000 Београд 

(540) 

COFLER 
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(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; 

пиринач; тапиока и саго; брашно и производи од 

житарица; хлеб, колачи и посластице; сладоледи; 

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

сенф; сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.  
 

(111) 71960 (181) 14.04.2026. 

(210) Ж- 2016-667 (220) 14.04.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

(732) "MMM PIZZA GROUP" DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU , Народног 

фронта 23, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 08.07.08; 19.03.25; 26.03.04; 27.05.24; 29.01.14 

(591) бела, жута, браон и црвена.  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живи на 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, шећер, пиринач, тапиока, 

саго, замене кафе, брашно и производи од житарица, 

хлеб, пециво, колачи и посластице, сладоледи, 

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

сенф, сирће, сосови ( као додаци), зачини, лед.  

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

безалкохолна пића, воћни напици и воћни сокови, 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(111) 71961 (181) 14.04.2026. 

(210) Ж- 2016-668 (220) 14.04.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

(732) "MMM PIZZA GROUP" DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU , Народног 

фронта 23, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 08.07.08; 19.03.25; 26.03.04; 27.05.24; 29.01.14 

(591) бела, жута, браон и црвена.  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живи на 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, шећер, пиринач, тапиока, 

саго, замене кафе, брашно и производи од житарица, 

хлеб, пециво, колачи и посластице, сладоледи, 

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

сенф, сирће, сосови ( као додаци), зачини, лед.  

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

безалкохолна пића, воћни напици и воћни сокови, 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(111) 71962 (181) 16.03.2026. 

(210) Ж- 2016-442 (220) 16.03.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

(732) LAVORO AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE 

DOO Beograd-Stari Grad, Кнеза Милоша 6,  

11000 Београд, RS 

(740) Александра М. Симић, Милорада Марковића 

Миће 77, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела.  

(511) Кл. 9:  апарати за обуку, рачунарски програми 

за људске ресурсе [софтвери који се могу 

преузимати], апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати.  

Кл. 35:  обавештења о пословима, услуге агенција за 

запошљавање, консултације у вези са избором особља 

.стручне услуге о пословној ефикасности, обрачунавање 

плата, проналажење особља, психолошко тестирање за 

избор запослених, услуге подуговарања, аутсорсинг 

[помоћ у пословању], фактурисање, ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама,писање радних биографија за друге. 

Кл. 41:  образовне услуге, информисање о 

образовању, припрема и вођење радионица [обука], 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком], услуге професионалне 

преквалификације, подучавање.   
 

(111) 71963 (181) 14.03.2026. 

(210) Ж- 2016-416 (220) 14.03.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

(732) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 

4F, No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan, CN 

(740) Предраг С. Митровић, Аласка 36, Земун,  

11080 Београд 
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(540) 

ROG 

(511) Кл. 9:  матичне плоче; рачунари; ноутбук рачунари; 

графичке карте; десктоп рачунари; екрани са течним 

кристалима за рачунаре; звучне карте; слушалице са 

микрофоном; слушалице; мишеви за рачунаре; тастатуре 

за рачунаре; подлоге за мишеве (периферна опрема за 

рачунаре); микрофони; рачунарски оперативни 

програми; рачунарски програми (софтвери који се могу 

преузимати); наочаре; торбе прилагођене за ношење 

рачунара; заштитне навлаке за лаптопове; ослонци за 

ручни зглоб за рад са рачунарима; торбице за ношење 

таблет рачунара; тастатуре и мишеви; покривачи за 

тастатуре (периферна опрема за рачунаре); 

прилагодљиве пластичне фолије познате као навлаке за 

покривање и заштиту електронских апарата а нарочито 

рачунара и тастатура; заштитне навлаке за мобилне 

телефоне; мобилни телефони.   

Кл. 14:  наруквице (накит); ланчићи (накит); привесци 

(накит); ковани новчићи; привесци за кључеве (обични 

или украсни); огрлице (накит); украсне игле; украси, 

накит; прстење (накит); накит, наиме плочице за име 

које носе људи у декоративне сврхе.   

Кл. 25:  одећа; капути; шешири; чарапе и плетена 

трикотажа; јакне (одећа); шалови мараме; кравате; 

блузе, кошуље; маске за спавање; гаће; спортске 

мајице, дресови; мајице; панталоне; доњи веш; 

прслуци; траке за главу (одећа); рукавице (одећа); 

капе; виндјакне; пуњене јакне (одећа); спољна одећа; 

одећа од имитације коже; каишеви (одећа).   
 

(111) 71964 (181) 15.03.2026. 

(210) Ж- 2016-428 (220) 15.03.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

(732) ALFA DISTRIBUCIJA D.O.O., Љубе Недића 

30, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.03.12; 27.05.10; 29.01.13  

(591) плава, наранџаста, бела.  

(511) Кл. 11:  сијалице; сијалице, електричне; 

електричне лампе; светла за возила; фарови за 

аутомобиле; лампе; светла за бицикле; џепне 

батеријске лампе; џепне лампе,електричне; сијалице 

за мигавце за возила; светла за мотоцикле; грла 

електричних сијалица; висеће лампе; плафонска 

светла; кугле лампи; зидне висеће лампе и кугле за 

плафоне; сигурносне лампе; лампе рефлектори; 

светлеће цеви за осветљавање; рударске лампе; 

лампице, електричне, за јелке; фарови за возила; 

џепне лампе; рефлектори (џепне лампе); 

батеријске,џепне, лампе; рефлектори за возила; лед 

диоде, уређаји за осветљавање.   

Кл. 16:  папир; постери; огласни панои од папира или 

картона; штампани материјал (висока штампа); 

штампане ствари; натписи од папира или картона; 

памфлети.  
 

(111) 71965 (181) 28.04.2026. 

(210) Ж- 2016-757 (220) 28.04.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

(732) SÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM ȘIRKETI, 4. Organize Sanayi 

Bolgesi, 83412 Nolu Cad. No:4, Sehitkamil Gaziantep, TR 

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

Маријана П. Козакијевић, Maра В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 08.01.09; 08.01.19; 19.03.05; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, жута, браон, карамел, розе, зелена, 

црвена, наранџаста.  

(511) Кл. 30:  дезерт на бази брашна и чоколаде; 

дезерт на бази теста са преливом од сирупа; 

чоколада, кекс, млечна крем табла, тарт, колачи, 

чоколада и посластице са карамелом.  
 

 

(111) 71966 (181) 14.04.2026. 

(210) Ж- 2016-681 (220) 14.04.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

(732) "MMM PIZZA GROUP" DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU , Народног 

фронта 23, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.10; 27.05.13; 29.01.13  

(591) жута, браон, црвена.  
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(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, шећер, пиринач, тапиока, 

саго,  замене кафе, брашно и производи од житарица, 

хлеб, пециво, колачи и посластице, сладоледи, 

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

сенф,сирће, сосови ( као додаци), зачини, лед.  

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

безалкохолна пића, воћни напици и воћни сокови, 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(111) 71967 (181) 22.04.2026. 

(210) Ж- 2016-722 (220) 22.04.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower-645 Fifth 

Avenue, New York, NY 10022, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-

Л2, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.03; 24.01.05; 24.01.18; 24.01.25; 24.09.02; 

24.09.03; 26.11.02; 26.11.13  

(511) Кл. 25:  одећа, наиме чарапе, обућа, ципеле за 

кошарку, патике за кошарку, папуче, мајице, 

кошуље, поло мајице, дуксерице, доњи делови 

тренерке, панталоне, мајице на бретеле, дресови, 

кратке панталоне, пижаме, спортске мајице, рагби 

мајице, џемпери, каишеви, кравате, спаваћице, 

шешири, капе, штитници на качкетима, тренерке за 

загревање, доњи делови тренерки за загревање, 

дресови за загревање мајице за вежбање убачаја, 

јакне, ветровке, јакне са капуљачђм, капути, 

портикле за бебе које нису од папира, траке за главу, 

ручне траке (одећа), кецеље, доње рубље, боксерице, 

широке панталоне, штитници за уши, рукавице, 

рукавице само са палцем, шалови, плетене и 

штрикане мајице, хаљине од жерсеја, хаљине, 

дресови и униформе за навијачице, одећа за пливање, 

одела за купање, купаћи костими, бикини, танкини 

купаћи костими, гаћице за пливање, гаћице за 

купање, шортсеви за сурфовање, гумирана одећа за 

воду, мараме за плажу, покривала за купаћи костим, 

огртачи за купаћи костим, сандале, сандале за плажу, 

шешири за плажу, штитници за сунце, капе за 

пливање, капе за купање, нова покривала за главу са 

прикаченим умецима.  

Кл. 28:  играчке, игре и спортски артикли, наиме 

кошаркашке лопте, лоптице за голф, лопте за 

игралиште, спортске лопте, гумене лопте и пенасте 

лопте, плишане лопте за игру, пластичне лопте за 

игру, мрежице за кошарку, табле за кошарку, 

минијатуме табле за кошарку, пумпе и игле за 

надувавање кошаркашких лопти; штапови за голф, 

торбе за голф, подметачи за голф, опрема за голф, 

наиме, алат за поправку голф терена, купице на које 

се ставља лопта, маркери лопти, покривала за торбе 

за голф, покривала за главе голф штапова, рукавице 

за голф, кутије за голф лопте, посебна зелена стаза за 

голф; држачи за билијарске штапове, кугле за 

билијар, троуглови за билијар, пикадо ормари, 

електронске табле за кошаркашке игрице на табли, 

табле за кошаркашке игрице, кошаркашке игрице, 

акционе игрице, друштвене игрице за одрасле и децу, 

тривиа информационе игрице и електронски видео 

аркадни уређаји, кошаркашки сетови који се састоје 

од мрежице и звиждаљке, лутке, декоративне лутке, 

лутке за колекцију, акционе фигуре за игру, акционе 

фигуре карикатуре, пуњене играчке, плишане 

играчке, слагалице, монтажни блокови за игре, 

украси за божићну јелку и божићне чарапе; возила за 

игру у облику аутомобила, камиона, возова и 

комбија, сви са темом кошарке, нове пенасте играчке 

у облику прста или трофеја, играчки трофеји, карте 

за игру, игре са картама, играчке које праве звук, 

играчке за кућне љубимце; играчке за плажу, наиме 

лопте за плажу, лопте на надувавање, кантице за 

игру, лопатице за игру, играчке за песак, играчке за 

базен са песком, гумене играчке за воду; опрема за 

базен, наиме пливачка опрема за плутање, опрема за 

плутање у базену, играчке за сплаварење на води, 

пенаста опрема за плутање, колутови за пливање, 

колутови за пливање у базену, пенасти колутови, 

даске за пливање, даске за сурфовање, пераја за 

пливање, пераја за сурфовање, наруквице  за плутање 

и наруквице за помоћ при пливању у рекреативне 

сврхе; одбојкашки сетови за игру који се састоје од 

лопте, мрежице, траке које означавају терен и 

звиждаљке, и ватерполо сетови за игру који се састоје од 

лопте, мрежице и звиждаљке; декоративне играчке од 

тканине које се пуштају да лете на ветру; минијатурне 

репродукције стадиона, наиме, мали пластични модели 

стадиона за игру; стаклене кугле са снегом; машине за 

видео игре за употребу са телевизором и ручни 

контролери за конзоле за видео игре.   

Кл. 41:  разонода и образовне услуге у смислу 

телевизијских догађаја и радио програма из области 

кошарке и приказивања уживо кошаркашких игара и 

кошаркашких приредби; услуге продукције и 

дистрибуције радио и телевизијских шоу програма са 

кошаркашким утакмицама; кошаркашким догађајима 
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и програмима из области кошарке; услуге вођења и 

организовања кошаркашких клиника и кампова, 

клиника и кампова за тренере, клиника и кампова за 

плесне тимове и кошаркашке игре; услуге разоноде у 

виду личног појављивања костимизираних маскота 

или плесних тимова на кошаркашким утакмицама и 

приредбама, клиникама, камповима, промоцијама и 

другим догађајима, специјалним догађајима и журкама 

у вези са кошарком; услуге клуба обожавалаца; услуге 

разоноде, наиме оне које пружају вебсајт представљање 

мултимедијских садржаја у виду најважнијих 

телевизијских догађаја, интерактивних најважнијих 

телевизијских догађаја, видео снимака, видео стрим 

снимака, интерактивних видео избора најважнијих 

догађаја, радио програма, најважнијих радијских 

догађаја и аудио снимака у пољу кошарке; услуге 

обезбеђивања вести и информација у виду статистика и 

других ствари из области кошарке; омогућавање 

приступа онлајн игрицама које се не могу преузимати, 

наиме компјутерским игрицама, видео игрицама, 

интерактивним видео игрицама, акционим игрицама, 

аркадним игрицама, друштвеним игрицама за одрасле и 

децу, играма на табли, слагалицама, тривиа игрицама; 

услуге електронског издаваштва, наиме, издавање 

магазина, водича, билтена, бојанки и игрица код којих 

се играчи одређују путем интернета, све у вези са 

кошарком; услуге обезбеђивања онлајн компјутерске 

базе података из области кошарке.   
 

(111) 71968 (181) 21.04.2026. 

(210) Ж- 2016-713 (220) 21.04.2016. 

 (151) 31.01.2017. 

(732) Љиљана Шкорић-Милачић, Крагујевачка 24, 

11160 Београд, RS 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080 Земун 

(540) 

 

(531) 26.04.08; 26.04.09; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.05 

(591) љубичаста, тиркизна и бела  

(511) Кл. 14:  накит; украси, (накит); амајлије 

(накит); бижутерија (накит); ланчићи; медаљони 

(накит); наруквице (накит); огрлице (накит; привесци 

(накит); прстење (накит); украси, (накит); украси за 

ципеле од племенитих метала; ланци за сатове; 

ланци од племенитих метала за наруквице; ланчићи 

(накит); ланчићи за чланак на нози; огрлице.   

 

Кл. 18:  ташне; женске ташне; торбе; торбе за 

куповину; торбе за плажу; руксаци; ранчеви; 

мрежасте торбе за куповину; кожни каишеви; крзна. 

Кл. 25:  одећа; каишеви (одећа); водоотпорна одећа; 

водоотпорни огртачи; кабанице; капе; штрикане капе 

уз главу; обућа; горњи делови обуће; горњи делови 

чизама; метални делови за обућу; грејачи ногу; 

грејачи за руке (одевни предмети); камашне, 

доколенице и назувци; подвезице, гајтани за 

камашне и доколенице; крзнени муфови; мараме; 

шалови; мараме за· врат; мараме за главу; траке за 

врат (делови одеће); женска уникатна модна одећа; 

лежерна одећа; мајице; спортске трегер мајице; 

огртачи, капути; пончо огртачи; плетена одећа 

(одећа); плетена трикотажа; чарапе; прслуци; вунена 

одећа; џемпери (пуловери).   
 

(111) 71969 (181) 15.04.2026. 

(210) Ж- 2016-664 (220) 15.04.2016. 

 (151) 01.02.2017. 

(732) Emergo Barovi d.o.o. Beograd, Гаврила 

Принципа бр.7, 11000 Београд, RS 

(740) Весна Гаковић Анђелић, Др. Агостина Нета 22, 

11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 11.03.01; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.19 

(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пића са 

кафом, заменом кафе, какаом, чоколадом или чајем; 

фрапеи; пића од сладоледа; врућа чоколада; ароме за 

пића, изузев етарских уља.  

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

безалкохолна пића, безалкохолни напици на бази 

меда; воћни напици и воћни сокови; енергетска пића; 

смутис (кашасти напици од воћа или поврћа); 

спортска пића; шербети (пића); безалкохолна 

ароматизована пића; нискокалорична безалкохолна 

пића; газирана безалкохолна пића, негазирана 

безалкохолна пића; минерална вода (пиће), газирана 

вода, сода вода; пића на бази пива; аперитиви, 

безалкохолни; коктели, безалкохолни; коктели на 

бази пива; сокови од поврћа (пића); ф1аширана вода 

за пиће; сирупи и други препарати за производњу 

пића, препарати за прављење ликера.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива), жестока пића 

и ликери, окрепљујућа жестока пића са екстратима 

биља (homeishu), куракао, ракија, клековача, 

јабуковача, медовина, крушковача, саке, киршч, 

вишњевача, џин, бренди, виски, рум, водка, нира 

(алкохолно пиће на бази шећерне трске), 
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baijiu(кинеско пиће на бази дестилованог алкохола), 

пикет, вино, купиново вино (Bokbunjaju), напици са 

вином (шприцери), сангрија, amontillado (врста 

шерија), дигестиви (ликери и жестока пића), 

дестилована пића, дестилована жестока пића, 

cordials(алкохолна пића), алкохолна пића која садрже 

воће, алкохолна пића која се могу јести, алкохолна 

пића на бази чаја, кафе или млека, алкохолна 

енергетска пића, аперитиви, аперитиви на бази 

жестоких пића, аперитиви на бази дестилованих 

алкохолних пића, битери (горка алкохолна пића), 

арак; екстрати жестоких алкохолних пића; помешана 

алкохолна пића, која нису на бази пива; коктели, 

готови алкохолни коктели, готови коктели од вина; 

алкохолни пунчеви; ароматизована алкохолна пића; 

воћни екстракти, алкохолни; желеи са алкохолом. 

Кл. 35:  оглашавање, маркетинг и рекламирање, 

нарочито оглашавање, маркетинг и рекламирање 

алкохолних и безалкохиолних пића, пива, кафе или 

чајева, као и ресторана и барова; вођење послова, 

нарочито вођење послова у ресторанима и баровима; 

пословно управљање и организационо саветовање 

привредним друштвима и привредним делатностима 

које се односе на продају алкохолних и 

безалкохолних пића, пива, кафе или чајева, као и на 

ресторане и барове; помоћ у раду и пословном 

управљању привредним друштвима, нарочито помоћ 

у раду и пословном управљању ресторанима и 

баровима; помоћ у вођењу послова или 

комерцијалних функција трговачких и услужних 

привредних друштава, нарочито помоћ у вођењу 

послова или комерцијалних функција ресторана или 

барова; услуге које пружају привредна друштва која 

се баве оглашавањем и рекламирањем, тако што за 

рачун других комуницирају са јавношћу путем свих 

медија, рекламирајући све врсте роба и услуга, а 

нарочито рекламирајући алкохолна и безалкохолна 

пића, пива, кафу или чајеве, као и услуге које 

обављају ресторани и барови; пословне саветодавне 

услуге везане за отварање и развој ресторана и 

барова; стручне услуге о пословној ефикасности за 

ресторане и барове; пословне процене за ресторане и 

барове; помоћ и консултације у вези са пословним 

организовањем и управљањем ресторанима и 

баровима; саветодавне услуге у вези са пословним 

управљањем ресторанима и баровима; услуге 

малопродаје, велепродаје и препродаје алкохолних и 

безалкохолних пића, пива, кафе или чајева; услуге 

набавке алкохолних и безалкохолних пића, пива, 

кафе или чајева (куповина робе за друге фирме); 

презентација робе и услуга, нарочито презентација 

алкохолних и безалкохолних пића, пива, кафе или 

чајева, као и ресторана и барова; услуге 

представљања и излагања производа у рекламне и 

комерцијалне сврхе, нарочито услуге представљања 

и излагања алкохолних и безалкохолних пића, пива, 

кафе или чајева у рекламне и комерцијалне сврхе; 

промоција продаје за друге, нарочито промоција 

продаје алкохолних и безалкохолних пића, пива, 

кафе или чајева за друге; организовање и вођење 

сајмова, изложби и других догађаја у комерцијалне 

или рекламне сврхе, нарочито организовање и 

вођење сајмова, изложби и других догађаја у вези са 

алкохолним или безалкохолним пићима, пивом, 

кафом или чајевима, као и у вези са ресторанима 

и/или баровима, у комерцијалне или рекламне сврхе; 

услуге подуговарања, аутсорсинг (помоћ у 

пословању) у области продаје алкохолних и/или 

безалкохолних пића, пива, кафе или чајева, као и у 

услужним делатностима које обављају ресторани и 

барови.  

Кл. 41:  образовне услуге и услуге оспособљавања за 

бармене, коктел мајсторе и баристе (стручњаке за 

припрему кафе), нарочито у вези са техникама 

припреме алкохолних или безалкохолних пића и 

коктела (алкохолних или безалкохолних) , услуге 

образовања и оспособљавања у вези са пружањем 

ресторанских и клупских услуга; припремање обуке 

и обука (тренирање) за бармене, коктел мајсторе 

и/или баристе (стручњаке за припрему кафе); 

практична настава (обука путем демонстрације) за 

бармене, коктел мајсторе и/или баристе (стручњаке 

за припрему кафе); припрема и вођење течајева, 

семинара и радионица за бармене, коктел мајсторе и 

бари сте (стручњаке за припрему кафе) (обука); 

разонода, услуге разоноде, информативне и 

саветодавне услуге у вези са забавом и разонодом, 

информативне услуге у вези са улазницама за 

забавне догађаје, планирање и организовање забава 

(забава), организовање забавних такмичења, 

интерактивна забава; клупске услуге (забавне или 

образовне), услуге дискотека, услуге ноћних клубова 

(забава); организовање изложби, фестивала и других 

догађаја за забавне или образовне потребе, 

организовање изложби, фестивала и других догађаја 

у вези са ресторанским и клупским услугама, као и у 

вези са алкохолним и/или безалкохолним пићима, а 

нарочито коктел има (алкохолним или 

безалкохолним); издавање часописа и брошура у 

вези са алкохолним или безалкохолним пићима, 

нарочито алкохолним или безалкохолним коктелима, 

као и у вези са забавом, ресторанима, баровима и/или 

клупским услугама, издавање материјала за обуку 

бармена, коктел мајстора и/или бари ста (стручњака 

за припрему кафе), електронско издаваштво у вези са 

забавом, ресторанима, баровима и клубовима, као и у 

вези са пићима, кафом или чајевима, а нарочито 

алкохолним и безалкохолним пићима и коктел има 

(алкохолним или безалкохолним); организовање и 

извођење представа, организовање и извођење 

представа уживо, нарочито организовање и извођење 

забавних и образовних догађаја уживо из области 
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припремања алкохолних и безалкохолних пића и 

коктела (алкохолних или безалкохолних); клубови 

обажавалаца (фан клубови), нарочито клубова 

обожавалаца коктела (алкохолних или 

безалкохолних), организовање клубова обожавалаца, 

нарочито организовање клубова обожавалаца 

коктела (алкохолних или безалкохолних); 

дегустација алкохолних или безалкохолних пића, а 

нарочито алкохолних или безалкохолних коктела 

(забавне услуге), дегустација алкохолних или 

безалкохолних пића, а нарочито алкохолних или 

безалкохолних коктела (образовне услуге); 

организовање демонстрација припремања 

алкохолних или безалкохолних пића, а нарочито 

алкохолних или безалкохолних коктела, у забавне 

или образовне сврхе.  

Кл. 43:  услуге ресторана, барова, коктел барова, кафеа 

и кафетерија, услуге барова који сервирају првенствено 

коктеле (алкохолне или безалкохолне), услуге клуба за 

понуду хране и пића, а нарочито услуге клуба за 

понуду коктела (алкохолних или безалкохолних), 

кафићи, пабови; услуге обезбеђивања хране и пића, 

обезбеђивање хране и пића у ресторанима и баровима; 

пружање услуга пића, нарочито пружање услуга пића у 

коктел баровима; припрема хране и пића, припрема и 

достава хране и пића за банкете, припрема и достава 

хране и пића за коктел забаве, припрема алкохолних 

или безалкохолних пића, а нарочито припрема коктела 

(алкохолних или безалкохолних), припрема хране и 

пића за непосредно конзумирање; пружање хране и 

пића, услуге дегустације алкохолних или 

безалкохолних пића, а нарочито алкохолних или 

безалкохолних коктела (пружање пића), пружање хране 

и пића за госте у ресторанима и баровима, пружање 

хране и пића у интернет кафеима, пружање хране и 

пића у мобилном ресторану¬камиону; сервирање хране 

и пића, сервирање хране и пића у ресторанима и 

баровима, сервирање хране и пића за госте у 

ресторанима и баровима, сервирање хране и пића у 

интернет кафеима, сервирање чаја, кафе, какаа, 

газираних пића и воћних сокова, сервирање алкохолних 

пића и коктела (алкохолних или безалкохолних); услуге 

хране и пића за понети; консултантске услуге у вези са 

техникама припреме алкохолних или безалкохолних 

пића, а нарочито коктела (алкохолних или 

безалкохолних); пружање информација у вези са 

баровима, пружање информација у вези бартендинга; 

пружање информација у виду рецепата за пића, 

нарочито пружање информација у виду рецепата за 

коктеле (алкохолне или безалкохолне); пружање савета 

о рецептима за пића, нарочито пружање савета о 

рецептима за коктеле (алкохолне или безалкохолне); 

услуге ноћног клуба (послуживање пића); услуге 

организације банкета; услуге ресторана које 

укључују лиценциране барске садржаје; услуге 

коктел мајстора.  

(111) 71970 (181) 15.04.2026. 

(210) Ж- 2016-665 (220) 15.04.2016. 

 (151) 01.02.2017. 

(732) Emergo Barovi d.o.o. Beograd, Гаврила 

Принципа бр.7, 11000 Београд, RS 

(740) Весна Гаковић Анђелић, Др. Агостина Нета 22, 

11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 11.03.01; 26.01.16; 26.04.10; 26.04.24  

(511) Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пића са 

кафом, заменом кафе, какаом, чоколадом или чајем; 

фрапеи; пића од сладоледа; врућа чоколада; ароме за 

пића, изузев етарских уља.  

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

безалкохолна пића, безалкохолни напици на бази 

меда; воћни напици и воћни сокови; енергетска пића; 

смутис (кашасти напици од воћа или поврћа); 

спортска пића; шербети (пића); безалкохолна 

ароматизована пића; нискокалорична безалкохолна 

пића; газирана безалкохолна пића, негазирана 

безалкохолна пића; минерална вода (пиће), газирана 

вода, сода вода; пића на бази пива; аперитиви, 

безалкохолни; коктели, безалкохолни; коктели на 

бази пива; сокови од поврћа (пића); ф1аширана вода 

за пиће; сирупи и други препарати за производњу 

пића, препарати за прављење ликера.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива), жестока пића и 

ликери, окрепљујућа жестока пића са екстратима биља 

(homeishu), куракао, ракија, клековача, јабуковача, 

медовина, крушковача, саке, киршч, вишњевача, џин, 

бренди, виски, рум, водка, нира (алкохолно пиће на 

бази шећерне трске), baijiu(кинеско пиће на бази 

дестилованог алкохола), пикет, вино, купиново вино 

(Bokbunjaju), напици са вином (шприцери), сангрија, 

amontillado (врста шерија), дигестиви (ликери и 

жестока пића), дестилована пића, дестилована жестока 

пића, cordials(алкохолна пића), алкохолна пића која 

садрже воће, алкохолна пића која се могу јести, 

алкохолна пића на бази чаја, кафе или млека, алкохолна 

енергетска пића, аперитиви, аперитиви на бази 

жестоких пића, аперитиви на бази дестилованих 

алкохолних пића, битери (горка алкохолна пића), арак; 

екстрати жестоких алкохолних пића; помешана 

алкохолна пића, која нису на бази пива; коктели, готови 

алкохолни коктели, готови коктели од вина; алкохолни 

пунчеви; ароматизована алкохолна пића; воћни 

екстракти, алкохолни; желеи са алкохолом.  
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Кл. 35:  оглашавање, маркетинг и рекламирање, 

нарочито оглашавање, маркетинг и рекламирање 

алкохолних и безалкохиолних пића, пива, кафе или 

чајева, као и ресторана и барова; вођење послова, 

нарочито вођење послова у ресторанима и баровима; 

пословно управљање и организационо саветовање 

привредним друштвима и привредним делатностима 

које се односе на продају алкохолних и 

безалкохолних пића, пива, кафе или чајева, као и на 

ресторане и барове; помоћ у раду и пословном 

управљању привредним друштвима, нарочито помоћ 

у раду и пословном управљању ресторанима и 

баровима; помоћ у вођењу послова или 

комерцијалних функција трговачких и услужних 

привредних друштава, нарочито помоћ у вођењу 

послова или комерцијалних функција ресторана или 

барова; услуге које пружају привредна друштва која 

се баве оглашавањем и рекламирањем, тако што за 

рачун других комуницирају са јавношћу путем свих 

медија, рекламирајући све врсте роба и услуга, а 

нарочито рекламирајући алкохолна и безалкохолна 

пића, пива, кафу или чајеве, као и услуге које 

обављају ресторани и барови; пословне саветодавне 

услуге везане за отварање и развој ресторана и 

барова; стручне услуге о пословној ефикасности за 

ресторане и барове; пословне процене за ресторане и 

барове; помоћ и консултације у вези са пословним 

организовањем и управљањем ресторанима и 

баровима; саветодавне услуге у вези са пословним 

управљањем ресторанима и баровима; услуге 

малопродаје, велепродаје и препродаје алкохолних и 

безалкохолних пића, пива, кафе или чајева; услуге 

набавке алкохолних и безалкохолних пића, пива, 

кафе или чајева (куповина робе за друге фирме); 

презентација робе и услуга, нарочито презентација 

алкохолних и безалкохолних пића, пива, кафе или 

чајева, као и ресторана и барова; услуге 

представљања и излагања производа у рекламне и 

комерцијалне сврхе, нарочито услуге представљања 

и излагања алкохолних и безалкохолних пића, пива, 

кафе или чајева у рекламне и комерцијалне сврхе; 

промоција продаје за друге, нарочито промоција 

продаје алкохолних и безалкохолних пића, пива, 

кафе или чајева за друге; организовање и вођење 

сајмова, изложби и других догађаја у комерцијалне 

или рекламне сврхе, нарочито организовање и 

вођење сајмова, изложби и других догађаја у вези са 

алкохолним или безалкохолним пићима, пивом, 

кафом или чајевима, као и у вези са ресторанима 

и/или баровима, у комерцијалне или рекламне сврхе; 

услуге подуговарања, аутсорсинг (помоћ у 

пословању) у области продаје алкохолних и/или 

безалкохолних пића, пива, кафе или чајева, као и у 

услужним делатностима које обављају ресторани и 

барови.  

 

Кл. 41:  образовне услуге и услуге оспособљавања за 

бармене, коктел мајсторе и баристе (стручњаке за 

припрему кафе), нарочито у вези са техникама 

припреме алкохолних или безалкохолних пића и 

коктела (алкохолних или безалкохо иних) , услуге 

образовања и оспособљавања у вези са пружањем 

ресторанских и клупских услуга; припремање обуке и 

обука (тренирање) за бармене, коктел мајсторе и/или 

баристе (стручњаке за припрему кафе); практична 

настава (обука путем демонстрације) за бармене, 

коктел мајсторе и/или баристе (стручњаке за 

припрему кафе); припрема и вођење течајева, 

семинара и радионица за бармене, коктел мајсторе и 

бари сте (стручњаке за припрему кафе) (обука); 

разонода, услуге разоноде, информативне и 

саветодавне услуге у вези са забавом и разонодом, 

информативне услуге у вези са улазницама за забавне 

догађаје, планирање и организовање забава (забава), 

организовање забавних такмичења, интерактивна 

забава; клупске услуге (забавне или образовне), услуге 

дискотека, услуге ноћних клубова (забава); 

организовање изложби, фестивала и других догађаја 

за забавне или образовне потребе, организовање 

изложби, фестивала и других догађаја у вези са 

ресторанским и клупским услугама, као и у вези са 

алкохолним и/или безалкохолним пићима, а нарочито 

коктел има (алкохолним или безалкохолним); 

издавање часописа и брошура у вези са алкохолним 

или безалкохолним пићима, нарочито алкохолним или 

безалкохолним коктелима, као и у вези са забавом, 

ресторанима, баровима и/или клупским услугама, 

издавање материјала за обуку бармена, коктел 

мајстора и/или бари ста (стручњака за припрему 

кафе), електронско издаваштво у вези са забавом, 

ресторанима, баровима и клубовима, као и у вези са 

пићима, кафом или чајевима, а нарочито алкохолним 

и безалкохолним пићима и коктел има (алкохолним 

или безалкохолним); организовање и извођење 

представа, организовање и извођење представа уживо, 

нарочито организовање и извођење забавних и 

образовних догађаја уживо из области припремања 

алкохолних и безалкохолних пића и коктела 

(алкохолних или безалкохолних); клубови обажавалаца 

(фан клубови), нарочито клубова обожавалаца коктела 

(алкохолних или безалкохолних), организовање клубова 

обожавалаца, нарочито организовање клубова 

обожавалаца коктела (алкохолних или безалкохолних); 

дегустација алкохолних или безалкохолних пића, а 

нарочито алкохолних или безалкохолних коктела 

(забавне услуге), дегустација алкохолних или 

безалкохолних пића, а нарочито алкохолних или 

безалкохолних коктела (образовне услуге); 

организовање демонстрација припремања алкохолних 

или безалкохолних пића, а нарочито алкохолних или 

безалкохолних коктела, у забавне или образовне сврхе.  
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Кл. 43:  услуге ресторана, барова, коктел барова, 

кафеа и кафетерија, услуге барова који сервирају 

првенствено коктеле (алкохолне или безалкохолне), 

услуге клуба за понуду хране и пића, а нарочито 

услуге клуба за понуду коктела (алкохолних или 

безалкохолних), кафићи, пабови; услуге 

обезбеђивања хране и пића, обезбеђивање хране и 

пића у ресторанима и баровима; пружање услуга 

пића, нарочито пружање услуга пића у коктел 

баровима; припрема хране и пића, припрема и 

достава хране и пића за банкете, припрема и достава 

хране и пића за коктел забаве, припрема алкохолних 

или безалкохолних пића, а нарочито припрема 

коктела (алкохолних или безалкохолних), припрема 

хране и пића за непосредно конзумирање; пружање 

хране и пића, услуге дегустације алкохолних или 

безалкохолних пића, а нарочито алкохолних или 

безалкохолних коктела (пружање пића), пружање 

хране и пића за госте у ресторанима и баровима, 

пружање хране и пића у интернет кафеима, пружање 

хране и пића у мобилном ресторану¬камиону; 

сервирање хране и пића, сервирање хране и пића у 

ресторанима и баровима, сервирање хране и пића за 

госте у ресторанима и баровима, сервирање хране и 

пића у интернет кафеима, сервирање чаја, кафе, какаа, 

газираних пића и воћних сокова, сервирање 

алкохолних пића и коктела (алкохолних или 

безалкохолних); услуге хране и пића за понети; 

консултантске услуге у вези са техникама припреме 

алкохолних или безалкохолних пића, а нарочито 

коктела (алкохолних или безалкохолних); пружање 

информација у вези са баровима, пружање 

информација у вези бартендинга; пружање 

информација у виду рецепата за пића, нарочито 

пружање информација у виду рецепата за коктеле 

(алкохолне или безалкохолне); пружање савета о 

рецептима за пића, нарочито пружање савета о 

рецептима за коктеле (алкохолне или безалкохолне); 

услуге ноћног клуба (послуживање пића); услуге 

организације банкета; услуге ресторана које укључују 

лиценциране барске садржаје; услуге коктел мајстора.  
 

(111) 71971 (181) 15.04.2026. 

(210) Ж- 2016-666 (220) 15.04.2016. 

 (151) 01.02.2017. 

(732) Valeant  Sp. z o.o. sp. j.,, ul. Przemysłowa 2, 35-

959 Rzeszów, PL 

(740) Тамара Остојић, Др. Агостина Нета 40/21, 

11000 Београд 

(540) 

ONCOPROTECT 

(511) Кл. 5:  дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене, додаци за минералну храну, 

додаци исхрани.  

(111) 71972 (181) 28.04.2026. 

(210) Ж- 2016-756 (220) 28.04.2016. 

 (151) 02.02.2017. 

(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 

Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 

Jerusalem 91010, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-

Л2, 11000 Београд 

(540) 

TACVANCE 

(511) Кл. 5:  имуносупресанти за пацијенте након 

трансплантације чврстих органа и у случају акутног 

одбацивања.  
 

(111) 71973 (181) 28.04.2026. 

(210) Ж- 2016-753 (220) 28.04.2016. 

 (151) 02.02.2017. 

(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 

Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 

Jerusalem 91010, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-

Л2, 11000 Београд 

(540) 

AVACNI 

(511) Кл. 5:  имуносупресанти за пацијенте након 

трансплантације чврстих органа и у случају акутног 

одбацивања.  
 

(111) 71974 (181) 28.04.2026. 

(210) Ж- 2016-754 (220) 28.04.2016. 

 (151) 02.02.2017. 

(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 

Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 

Jerusalem 91010, IL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-

Л2, 11000 Београд 

(540) 

TACNITARD 

(511) Кл. 5:  имуносупресанти за пацијенте након 

трансплантације чврстих органа и у случају акутног 

одбацивања.  
 

(111) 71975 (181) 28.04.2026. 

(210) Ж- 2016-755 (220) 28.04.2016. 

 (151) 02.02.2017. 

(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 

Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 

Jerusalem 91010, IL 
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-Л2, 

11000 Београд 

(540) 

TACNIXEL 

(511) Кл. 5:  имуносупресанти за пацијенте након 

трансплантације чврстих органа и у случају акутног 

одбацивања.  
 

(111) 71976 (181) 27.11.2025. 

(210) Ж- 2015-1931 (220) 27.11.2015. 

 (151) 02.02.2017. 

(732) АлфаНум д.о.о. Нови Сад, Булевар Војводе 

Степе 40, 21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 16.01.11; 26.01.16; 26.11.14; 26.11.22; 27.05.01; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) сива, бела, црвена.  

(511) Кл. 9: компјутерски софтвер, снимљени; 

компјутерски програми (софтвери који се могу 

даунлоудовати); софтвер за препознавање гласа; софтвер 

за анализу говора, софтвер за препознавање говора; 

софтвер за рачунарску телефонију; аутоматске 

телефонске централе;  

Кл. 38: гласом активирани сервиси за позивање; 

позивни сервиси за кућне телефонске централе. 
 

(111) 71977 (181) 07.04.2026. 

(210) Ж- 2016-602 (220) 07.04.2016. 

 (151) 03.02.2017. 

(732) JOBS.BG EOOD, 26 Raiko Aleksiev str., bl. 3, 

entr. B, Sofia 1113, BG 

(740) Зоран Д. Граовац, адвокат, Миријевски венац 4, 

11160 Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 27.01.12; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.05 

(591) љубичаста и жута.  

(511) Кл. 35:  информативне услуге у вези послова и 

прилика за каријеру; саветодавне услуге у вези са 

распоређивањем особља; агенције за привремено 

запошљавање; агенције за запошљавање; састављање 

биографија за друге; радне анализе у сврху 

утврђивања скупа вештина радника и других радних 

услова; консултације о људским ресурсима; 

саветодавне услуге за професионалну оријентацију; 

пружање информација у вези запошљавања; 

психолошко тестирање ради селекције особља; 

оглашавање у вези запошљавања; изнајмљивање 

рекламних простора; промоција, оглашавање и 

маркетинг интернетских страница; рекламирање 

услуга других продаваца, чиме се купцима омогућава 

једноставан преглед и упоређивање услуга тих 

продаваца; пружање и изнајмљивање рекламног 

простора на интернету; дистрибуција рекламног 

материјала за друге путем онлајн комуникацијске 

мреже на интернету; припрема аудио визуелних 

презентација за употребу у оглашавању; припремање 

рекламног материјала; ажурирање рекламног 

материјала; дистрибуирање промотивних материјала; 

консултације у вези са пословним оглашавањем; 

организовање претплата на интернету на туђе 

публикације; демонстрације продаја за друге; услуге 

електронске трговине, наиме, пружање информација 

о производима преко телекомуникационих мрежа у 

рекламне и продајне сврхе; показивање робе; 

организација и управљање програмима лојалности 

потрошача; организовање догађаја, изложби, сајмова 

и приредби у комерцијалне, промотивне и рекламне 

сврхе; посредовање комерцијалних и пословних 

контаката; организовање такмичења у рекламне 

сврхе; организовање изложби и сајмова у пословне и 

промотивне сврхе; административна обрада 

поруџбина за куповину; пружање услуга поређења 

цена; посредовање у трговинским пословима за 

треће особе; пружање информација у вези 

комерцијалне продаје; комерцијално управљање 

лиценцирањем производа и услуга других лица; 

уговарање пословних трансакција за друге путем 

трговина; услуге аукција које се пружају на 

интернету; услуге онлајн аукција преко интернета; 

информативне услуге у вези обраде података, 

информативне услуге у вези са пословним 

питањима; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; информације и стручна 

мишљења у вези компанија и пословних делатности; 

пружање услуга именика с комерцијалним 

информацијама онлајн; прикупљање података у 

рачунарске датотеке; вођење информатичких 

картотека; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; обавештења о пословима; 

сакупљање и систематизација података у 

рачунарским датотекама; оптимизација претраживач 

а за унапређење продаје; оптимизација саобраћаја на 

веб сајту; услуге пословне процене; истраживања и 

анкете у вези пословне делатности; анализирање 

пословне статистике; извештаји и истраживања у 

вези тржишта; економска прогноза и анализа; израда 
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маркетиншких истраживања; анализе података 

истраживања тржишта; тржишне прогнозе; 

маркетиншки догађаји (евенти); испитивања јавног 

мњења; управљање пословним пројектима; 

оглашавање и маркетинг. 

Кл. 38:  омогућавање корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; комуникацијске 

услуге за електронски пренос података; 

интерактивне комуникацијске услуге; преношење 

видеа, филмова, слика, текста, фотографија, игара, 

садржаја који су створили корисници, аудио 

садржаја и информација путем интернета; стриминг 

података; електронско преношење вести; преношење 

вести и информација о актуелним догађајима; 

новинске агенције; преношење писаних 

комуникација (електронски); електронска по шта; 

услуге електронских огласних табли 

(телекомуникацијске услуге); емитовање програма 

путем интернета; услуге омогућавања приступа 

интернету; пружање онлајн електронских огласних 

табли за преношење порука између корисника 

рачунара; пружање онлајн комуникацијских услуга; 

пружање приступа и закуп времена приступа 

рачунарским датотекама; пружање приступа 

интернет форумима; пружање приступа 

платформама и порталима на интернету.  

Кл. 41:  издавање књига; мултимедијско издавање 

часописа, журнала и новина; издавање електронских 

књига и журнала онлајн; пружање онлајн 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; издавање и уређивање штампаних 

ствари; објављивање календара догађаја; услуге 

информативног извештавања; услуге 

информативних програма за пренос преко 

интернета; фотографске репортаже; пружање онлајн 

информација и новости у подручју оспособљавања 

за запослење; аудио и видео продукција и 

фотографија; услуге забаве, образовања и 

подучавања; обучавање за рад на рачунару; 

усавршавање; обука особља; услуге пословног 

обучавања; подучавање путем емитовања; јачање 

тимског духа (образовање); организација и 

извођење конференција, конгреса и симпозијума; 

организација и извођење семинара и радионица; 

организација и извођење свечаности доделе 

награда; организација и извођење такмичења; 

припремање изложби у сврху подучавања; 

организовање квизова, игара и такмичења; 

уговарање учествовања сценских уметника на 

догађањима (услуге промотера); организовање 

забавних и културних догађања; услуге забаве у 

облику организовања друштвених забавних 

догађаја; услуге интерактивне забаве; организовање 

фестивала; организовање шоу програма; планирање 

пријема (забава); организовање пријема; 

организовање свечаности; организовање групних 

рекреативних активности; организовање клубова 

обожаватеља; организовање културних и 

уметничких догађаја; информације о разоноди; 

саветодавне услуге у области забаве; консултације у 

вези планирања пријема; консултације у вези 

планирања специјалних догађаја; организовање 

изложби у културне сврхе; организовање друштвено 

спортских и културних догађаја; спортске услуге; 

организовање спортских активности и такмичења; 

услуге ловачког водича; течајеви у вези са телесном 

кондицијом; услуге пружања тренинга за подизање 

телесне форме; организовање и спровођење 

студентских спортских такмичења; пружање услуга 

у вези са клубовима за здравље и теретанама. 

Кл. 42:  услуге рачунарског пројектовања и 

програмирања; интегрисање рачунарских система и 

мрежа; развијање, програмирање и имплементација 

софтвера; ажурирање и одржавање рачунарског 

софтвера и програма; програмирање софтвера за 

информационе платформе на интернету; 

пројектовање и развијање софтвера електронских 

датотека; одржавање датотека; услуге хостинга 

рачунарских страница (веб сајтова) за друге; 

одржавање веб сајтова и онлајн хостинг 

интернетског садржаја за друге; планирање, 

пројектовање, развијање и одржавање онлајн веб 

сајтова за трећа лица; ажурирање веб сајтова за 

друге, хостинг датотека; хостинг дигиталног 

садржаја, наиме, онлајн журнала и блогова; 

омогућавање привремене употребе рачунарског 

софтвера, који се не може преузимати, за употребу у 

креирању и објављивању онлајн журнала и блогова; 

управљање правима корисника на рачунарским 

мрежама; управљање серверима; изнајмљивање 

рачунарског хардвера и софтвера; услуге рачунарске 

мреже; ажурирање интернет ских страница; 

обезбеђивање претраживача за интернет; услуге 

пружање информација, савета и консултација у 

области рачунарског софтвера; изнајмљивање 

интернетских сервера; графички дизајн.  

Кл. 45:  онлајн услуге друштвених мрежа; услуге 

упознавања путем интернета; детективске услуге; 

истраживање биографских података о појединцима; 

услуге истраживања биографије лица пре његовог 

запошљавања; услуге провере идентитета; 

хранитељство деце; услуге личног подсећања у 

области будућих важних датума и догађаја; 

интернетске услуге романтичних сусрета, 

проналажења партнера и упознавања; услуге 

бесплатне правне помоћи, лиценцирање база 

података; консултантске услуге у вези са здрављем и 

сигумошћу; консултације у области крађе података и 

крађе идентитета.  
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(111) 71978 (181) 15.04.2026. 

(210) Ж- 2016-672 (220) 15.04.2016. 

 (151) 03.02.2017. 

 

(732) ADOC d.o.o., Милорада Јовановића 11, 

Београд, RS 

(540) 

ENVOY 

(511) Кл. 35:  пословно управљање хотелима, услуге 

агенција за пружање пословних информација, пословно 

управљање и организационо саветовање, консултације 

у пословном управљању, презентација робе, 

консултације у вези са пословним организовањем, 

оглашавање, рекламирање, услуге односа сајавношћу, 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе, изнајмљивање огласног простора, промоција 

продаје за друге, пословно управљање за сценске 

уметнике, организовање сајмова у комерцијалне или 

рекламне сврхе, организовање модних ревија у 

промотивне сврхе, пословно управљање за спортисте, 

маркетинг. Кл. 43:  услуге хотела, услуге ресторана, 

кетеринг хране и пића, изнајмљивање просторија за 

састанке, услуге кафеа, услуге кафетерија, 

изнајмљивање привременог смештаја, услуге 

резервисања хотела, услуге снек-барова, услуге барова, 

услуге агенција за смештај, услуге кантина, 

изнајмљивање столова, столица, столњака и стакленог 

посуђа, услуге мотела, изнајмљивање покретних 

грађевинских објеката, услуге ресторана за 

самопослуживање, обезбеђење услова за камповање, 

услуге изнајмљивања кућа за одмор, услуге кампова за 

одмор, прављење скулптура од хране, пансионске 

услуге, резервисање привременог смештаја.  
 

(111) 71979 (181) 23.01.2027. 

(210) Ж- 2017-67 (220) 23.01.2017. 

 (151) 03.02.2017. 

(732) Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Floor 

1, 86, Bulgaria Blvd., Sofia 1680, BG 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Студентски трг 

4, 11000, Београд 

(540) 

VERLOTA 

(511) Кл. 5:  антиканцерогени препарати.  
 

(111) 71980 (181) 25.01.2026. 

(210) Ж- 2016-128 (220) 25.01.2016. 

 (151) 03.02.2017. 

(732) BEVETTI DOO NOVI SAD, Bajči Žilinskog 5, 

21000 Novi Sad, RS 

 

 

 

(740) Славенка Гаврић Чуквас, Максима Горког 5, 

21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.02.08; 26.04.12; 26.04.18; 26.11.12; 27.05.24 

(511) Кл. 1:  индустријске хемикалије.  

Кл. 3:  детерџенти за веш; детерџенти за употребу у 

домаћинству; детерџенти за аутомобиле; детерџенти 

за посуђе; козметички препарати; козметички 

препарати за купање; козметички препарати за негу 

коже; козметички производи и козметички 

препарати; пене за купање и туширање; препарати за 

прање; препарати за туширање за личну хигијену и 

лично дезодорисање (тоалетне потребе); препарати 

за чишћење, полирање и рибање; сапун; течни 

сапуни; шампони; штирак за веш; омекшивачи за 

веш; тоалетне воде; тоалетни сапуни.   

Кл. 21:  крпе за брисање прашине са намештаја; крпе 

за прање подова; крпе за прашину; мопови; сунђери 

за употребу у домаћинству.  
 

(111) 71981 (181) 25.01.2026. 

(210) Ж- 2016-129 (220) 25.01.2016. 

 (151) 03.02.2017. 

(732) BEVETTI DOO NOVI SAD, Bajči Žilinskog 5, 

21000 Novi Sad, RS 

(740) Славенка Гаврић Чуквас, Максима Горког 5, 

21000 Нови Сад 

(540) 

BISER 

(511) Кл. 1:  индустријске хемикалије.  

Кл. 3:  детерџенти за веш; детерџенти за употребу у 

домаћинству; детерџенти за аутомобиле; детерџенти за 

посуђе; козметички препарати; козметички препарати за 

купање; козметички препарати за негу коже; козметички 

производи и козметички препарати; пене за купање и 

туширање; препарати за прање; препарати за туширање 

за личну хигијену и лично дезодорисање (тоалетне 

потребе); препарати за чишћење, полирање и рибање; 

сапун; течни сапуни; шампони; штирак за веш; 

омекшивачи за веш; тоалетне воде; тоалетни сапуни.   

Кл. 21:  крпе за брисање прашине са намештаја; крпе 

за прање подова; крпе за прашину; мопови; сунђери 

за употребу у домаћинству.  
 

(111) 71982 (181) 09.05.2026. 

(210) Ж- 2016-802 (220) 09.05.2016. 

 (151) 06.02.2017. 

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 

Lane, Hull, HU8 7DS, UK 
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-Л2, 

11000 Београд 

(540) 

VEET SENSITIVE TOUCH 

(511) Кл. 3:  немедицински тоалетни препарати; 

козметички препарати и препарати за улепшавање; 

хидратантне креме, лосиони, пене и гелови; пилинзи; 

препарати за чишћење коже; препарати за избељивање 

сви за личну употребу; препарати за депилацију; 

воскови за депилацију; препарати који спречавају 

понован раст длачица; препарати, укључујући креме, 

гелове и пене, за употребу пре, током и након бријања 

или уклањања длачица; марамице за депилацију; 

импрегниране марамице и јастучићи за негу коже.  Кл. 

8:  бријачи; сечива за бријање; епилатори; уређаји за 

уклањање длачица, наиме, апарати за депилацију; 

уређаји за спречавање поновног раста длачица; ручни 

инструменти за употребу код бријања или депилације, 

наиме, апарати за депилацију, неелектрични бријачи; 

лопатице за наношење топлог воска и препарата за 

депилацију; тримери (ручни алат); делови и опрема за 

горе наведену робу.   

Кл. 11:  апарати за грејање, наиме, електрични 

апарати који се користе за третмане депилације 

воском и кремама; апарати за топљење воска; 

електрични апарати за грејање, топљење и дозирање 

воска и креме за депилацију; грејачи за восак за 

депилацију; грејачи за крему за депилацију.   
 

(111) 71983 (181) 31.03.2026. 

(210) Ж- 2016-557 (220) 31.03.2016. 

 (151) 06.02.2017. 

(732) UMBRELLA CORPORATION LTD. DOO 

BEOGRAD, Хероја Милана Тепића 3, Београд, RS 

(740) Игор Исаиловић, Добрињска 5, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 27.05.01; 27.05.22; 27.05.24  

(511) Кл. 9:  навлаке за паметне телефоне, футроле за 

паметне телефоне, УСБ прикључци, торбе за лаптопове.  

Кл. 14:  привесци (накит), накит, торбице за накит, 

сатови, каишеви за сатове, каишеви за ручне сатове.  

Кл. 25:  каишеви (одећа); мараме, шалови.  
 

(111) 71984 (181) 08.04.2026. 

(210) Ж- 2016-607 (220) 08.04.2016. 

 (151) 06.02.2017. 

 

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company, 1132 West 

Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ Д.О.О., Кнез Михаилова 1-3, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.03; 29.01.06  

(591) црна, сива, светло сива, тамно сива, бела.  

(511) Кл. 30:  посластице, жвакаће гуме, жвакаће гуме од 

којих могу да се праве балони, бомбоне, дражеје 

пеперминта, ситне спороотапајуће бомбоне и пастиле.  
 

(111) 71985 (181) 14.03.2026. 

(210) Ж- 2016-420 (220) 14.03.2016. 

 (151) 06.02.2017. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona I peciva Pionir doo , Пожешка 65б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.17; 01.15.19; 05.03.15; 08.01.19; 26.11.13; 

27.05.02; 29.01.03  

(591) црвена, бела, зелена, жута, сива, црна, сребрна, 

метално зелена  

(511) Кл. 30:  тврде бомбоне.  
 

(111) 71986 (181) 14.03.2026. 

(210) Ж- 2016-421 (220) 14.03.2016. 

 (151) 06.02.2017. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona I peciva Pionir doo , Пожешка 65б, Београд, RS 

(540) 
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(531) 01.15.17; 01.15.19; 05.03.15; 08.01.19; 26.11.13; 

27.05.02; 29.01.04  

(591) црвена, бела, плава, светло плава, тамно плава, 

цијан, сива, црна, сребрна, метално плава.  

(511) Кл. 30:  тврде бомбоне.  
 

(111) 71987 (181) 25.02.2026. 

(210) Ж- 2016-294 (220) 25.02.2016. 

 (151) 06.02.2017. 

(732) "Соко Штарк" доо Београд, Булевар Пека 

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.25; 25.12.03; 26.11.06; 26.11.08; 27.05.11; 

27.05.13; 29.01.15  

(591) црвена, бордо, бела, зелена, окер.  

(511) Кл. 30:  слани штапићи.  
 

(111) 71988 (181) 11.04.2026. 

(210) Ж- 2016-629 (220) 11.04.2016. 

 (151) 06.02.2017. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir doo Beograd, Пожешка 65б , 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.09.01; 05.07.01; 05.07.02; 05.07.06; 

06.19.11; 08.01.09; 25.01.06; 27.03.02; 29.01.15  

(591) плава, црвена, бела, жута, наранџаста, браон, 

беж, зелена, црна, сива.  

(511) Кл. 30:  интегрални кекс.  
 

(111) 71989 (181) 11.05.2026. 

(210) Ж- 2016-829 (220) 11.05.2016. 

 (151) 06.02.2017. 

 

(732) GUANGZHOU QINGXIU RIHUA CO.LTD, 

No 54 Yongxing South Road, 2nd Economic Society, 

Yongxing Village, Longgui Town, Baiyun District, 

Guangzhou City, Guangdong, Province, CN 

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

Маријана П. Козакијевић, Мара В. Јанковић, 

Влајковићева 28, 11000 Београд 

(540) 

BLUESKY 

(511) Кл. 3:  производи за негу ноктију лак за нокте; 

гел лак за нокте; одстрањивач лака за нокте; лосиони 

и средства за чишћење за употребу у козметици.  
 

(111) 71990 (181) 01.04.2026. 

(210) Ж- 2016-567 (220) 01.04.2016. 

 (151) 06.02.2017. 

(732) Институт БиоСенс-Истраживачко-развојни 

институт за информационе технологије биосистема, 

Др. Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Душан Станикић, Гоце Делчева 5, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 29.01.03; 

29.01.08  

(591) светло зелена, тамно зелена, црна.  

(511) Кл. 1:  супстрати за узгајање без земље (за употребу 

у пољопривреди); земља за узгајање биљака; баштенска 

земља; хемијске супстанце за лабораторијске анализе, не 

за медицинску или ветеринарску употребу; хемијски 

препарати за лабораторијске анализе, не за медицинску 

или ветеринарску употребу; хемијски препарати за 

научну употребу, осим за медицинску или ветеринарску 

употребу; дијагностички препарати, не за медицинску 

или ветеринарску употребу; помоћна средства (а 

уванти), која нису за медицинске и ветеринарске намене; 

супстанце за очување семена; соли (хемијски 

препарати); биолошки препарати (осим за употребу у 

медицини или ветерини); бактеријски препарати осим за 

употребу у медицини и ветерини; хемијски препарати за 

заштиту пшенице од кукоља; хемијски препарати за 

спречавање појаве кукоља пшенице; хемикалије за 

употребу у шумарству, изузев фунгицида, хербицида, 

инсектицида и паразитицида; енолошки бактерициди 

(хемијски препарати који се користе у прављењу вина); 

керамичке глазуре; керамички материјали у форми 

честица, за филтритање.   
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Кл. 7:  роботи (машине); пољопривредне машине; 

пољопривредно справе осим оних којима се ручно 

управља; приручне машине, аутоматске 

(манипулатори).   

Кл. 42:  дизајнирање рачунарског софтвера; софтвер 

у виду сервиса (SaaS); инсталирање рачунарског 

софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарског софтвера; анализа воде; 

хемијске анализе.  
 

(111) 71991 (181) 12.05.2026. 

(210) Ж- 2016-831 (220) 12.05.2016. 

 (151) 06.02.2017. 

(732) ESENSA d.o.o. Beograd, Слободна зона, 

Вилине Воде бб, Београд-Палилула, RS 

(540) 

FEMEVALL 

(511) Кл. 5:  дијететски додаци (додаци исхрани) и 

фармацеутски препарати.  
 

(111) 71992 (181) 20.10.2021. 

(210) Ж- 2011-1514 (220) 20.10.2011. 

 (151) 07.02.2017. 

(732) "Trajan" d.o.o Preduzeće za ugostiteljstvo, 

turizam, zanatstvo i lične usluge, spoljnu i unutrašnju 

trgovinu, Ustanička 64/XIII, 11000 Beograd, RS 

(540) 

ATC 

(511) Кл. 4:  индустријска уља и масти; мазива; 

једињења за скупљање прашине влажeњeм и 

везивањем; горива (укључујући моторна течна 

горива) и материје за осветљавање; свеће и фитиљи 

за осветљавање.  

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. 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, 

рачунске 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; ; 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 и вреће за  увијање и паковање; 

селотејп, једнострано и дво страно лепљиве траке; 

лепкови за канцеларијску или кућну  употребеу.  

Кл. 17:  ПВЦ изолир траке.  

Кл. 34:  упаљачи на плин.  
 

(111) 71993 (181) 25.11.2021. 

(210) Ж- 2011-1690 (220) 25.11.2011. 

 (151) 07.02.2017. 

(732) Trajan d.o.o. Preduzeće za ugostiteljstvo, 

turizam, zanatstvo i lične usluge, spoljnu i unutrašnju 

trgovinu, Ustanička 64/XIII, 11000 Beograd, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(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.  

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. 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; аутоматске машине и 

механизми за апарате који се покрећу новцем или 

жетоном; регистар касе, рачунске машине, опрема за 

обраду података и компјутери; апарати за гашење 

пожара; електричне батерије, галванске батерије, 

соламе батерије,  пуњачи за батерије.   
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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; 

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 и 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) 71994 (181) 27.04.2026. 

(210) Ж- 2016-736 (220) 27.04.2016. 

 (151) 08.02.2017. 

(300) 86/808,349  03.11.2015.  US. 

(732) Plethora Solutions Holdings PLC, Hampden 

House, Monument Business Park, Warpsgrove Lane, 

Chalgrove, Oxfordshire OX447RW, UK 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080 Земун 

(540) 

PEBEQ 

(511) Кл. 44:  услуге медицинских процена 

(евалуације), нарочито припрема, давање 

пацијентима и обрађивање упитника за процену 

сексуалне дисфункције и преране ејакулације као и 

упитника за процену ефикасности лечења сексуалне 

дисфункције и преране ејакулације.   
 

(111) 71995 (181) 28.04.2026. 

(210) Ж- 2016-752 (220) 28.04.2016. 

 (151) 08.02.2017. 

(732) DOO ZA TRGOVINU I USLUGE CARDS 

PRINT, Кудељарски насип прва 124г, 26000 

Панчево, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-

Л, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.06; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.15 

(591) розе, плава, зелена, наранџаста, црна.  

(511) Кл. 9:  магнетне траке, магнетне 

идентификационе картице, кодиране магнетне 

картице, картице са интегрисаним колима, сви 

производи са РФИД, укључујући и привезак са 

РФИД - интегрисаним колом, чипови, читачи 

(опрема за обраду података), штампачи за употребу 

са компјутерима.   

Кл. 16:  штампане ствари, пластични материјал за 

паковање, укључујући и ПВЦ кесе.   

Кл. 24:  штампана тканина, штампане оковратне 

тракице са рекламном штампом за пластичне 

картице, штампане кепер вреће (банкарске кесе).   

Кл. 35:  услуге малопродаје и велепродаје у односу на 

машине и њихове делове, материјал за производњу 

картица, банкарске кесе, бројаче новца, матице, 

силиконске чип наруквице, компјутерски софтвер, 

компјутерску опрему, ВИП наруквице, штампани 

материјал, апарате и инструменте за контролу радника, 

бројаче новца, ИД додатке, материјал за производњу 

траклца, РФИД медиа и чип медиа производе, УСБ 

флешеве, материјал за производњу кеса, камере, читаче, 

пластичне наруквице, материјал за тракице, машине и 

делове за производњу картица, читаче пасоша, 

репроматеријал за производњу картица, штампаче, 

репроматеријал, ПВЦ кесе, кепер вреће, бесавне вреће, 

материјале за кесе, рибоне, цилиндре, ИЦС кључеве, 

катанце, спојнице, опруге, склопке, вијке, спрејеве, МЦС 

кључеве, ЦИМ делове, ембосере, ЦИМ репроматеријал, 

силиконске наруквице, силиконске чип наруквице, 

дигиталне браве, паковања за картице, сигурносне 

клипове, ПВЦ продужетке, стандардне карабињере, 

дебеле карабињере, сатенске траке, рипс траке, рипс 

рефлектујуће траке, сатенске поклон траке, прстенове, 

јојо за тракице, терминале, штипаљке, боје, папир, ГСМ, 

ИД држаче, јо-јо, оковратне траке, штампане привеске, 

чип картице, картице, привеске, налепнице, смарт 

картице, УСБ картице, папирне наруквице, камере, бар 

код читаче, магнетне читаче, РФИД читаче, ИДП смарт 

штампаче, ИДП смарт репроматеријал, ИДП смарт 

делове, штампане картице из производње, флајере, 

додатке за оковратне тракице. 

Кл. 40:  услуге штампања, посебно штампања по 

тканинама, одевним предметима, шољама.  
 

(111) 71996 (181) 02.07.2025. 

(210) Ж- 2015-1093 (220) 02.07.2015. 

 (151) 08.02.2017. 

(732) Dr. Oetker d.o.o. Beograd, Вука Караџића 13, 

22310 Шимановци, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић регистровани заступник за 

интелектуалну својину, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

Pikant fix 

(511) Кл. 29:  производи од меса, рибе, живине и 

дивљачи; месне прерађевине; конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; желеи,  

сиреви и намази ; јестива уља.   
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Кл. 30:  производи од пиринча;  производи од 

житарица;  колачи и посластице; сладоледи;  сенф;  

сосови (као зачини); зачини;  средства за 

згушњавање хране.   
 

(111) 71997 (181) 09.05.2026. 

(210) Ж- 2016-803 (220) 09.05.2016. 

 (151) 08.02.2017. 

(732) Leversys Ltd.,, 5th floor, 1Vine Street London 

W1J 0AH, UK 

(740) Радомир Милошевић, Драгослав Бијелић, 

Проте Матеје број 24, 11000 Београд 

(540) 

Leversys 

(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. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   

Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за непокретности.  

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(111) 71998 (181) 10.05.2026. 

(210) Ж- 2016-822 (220) 10.05.2016. 

 (151) 08.02.2017. 

(300) 302016000043396  28.04.2016.  IT. 

(732) CREDIT AGRICOLE SA, 12 Place des Etats-

Unis, 92127 Montrouge Cedex, FR 

(740) Душан. Л. Петошевић, Козјачка 15, 11040 Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.13; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.18; 26.07.01; 

26.11.09; 29.01.15  

(591) црвена, плава, зелена, црна, бела.  

(511) Кл. 9:  компјутерски апликативни софтвер за 

личне рачунаре и лаптопове, мобилне телефоне, 

дигиталне таблете који се може преузимати, за онлине 

приступ wеб сајтовима са информацијама из области 

банкарства, осигурања, финансија и некретнина.  

Кл. 36:  осигурање, финансијско пословање, 

монетарни послови, банкарске услуге, услуге везане 

за непокретности, услуге у вези капиталних 

инвестиција, финансијски консалтинг, услуге 

берзанског котирања, услуге берзанског 

посредовања, издавање путничких чекова и 

гарантних писама, издавање платних налога, 

издавање кредитних картица, услуге штедионица, 

финансијске анализе, финансијске процене (у 

осигурању, банкарству, код непокретности), 

фискалне процене, услуге финансирање, зајмови 

(финансирање), финансијско информисање и 

управљање, финансијске трансакције, услуге 

друштава капитала, услуге управљања и 

инвестирања фондова, услуге штедње, актуарске 

услуге, факторинг, услуге кредитног бироа, процена 

непокретности, управљање непокретностима, услуге 

кредитних и дебитних картица, мењачке услуге, 

услуге чувања у сефу, верификација чекова, 

електронски трансфер средстава.  
 

(111) 71999 (181) 27.04.2026. 

(210) Ж- 2016-742 (220) 27.04.2016. 

 (151) 08.02.2017. 

(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1,  

5330 Fuschl am See, AT 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михаила 1-3, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.04; 03.04.23; 25.05.06; 25.05.25; 27.05.01; 

29.01.14  

(591) светло плава, сребрна, црвена, златна.  

(511) Кл. 32:  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; сокови; енергетска пића; напици 

од сурутке; освежавајућа пића; хипертонична и 

хипотонична пића (за коришћење и или потребе 

спортиста); изотонични напици; пиво; пиво од слада; 

пиво од пшенице; портер пиво; ејл пиво; стаут пиво; 

лагер пиво; флаширане воде; воћни напици и воћни 
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сокови; сокови од поврћа (напици); безалкохолни 

воћни екстракти; сирупи и други препарати за 

прављење напитака; сирупи за лимунаду; пастиле за 

шумеће напитке; прашкови за шумеће напитке; 

безалкохолни аперитиви; безалкохолни коктели; 

шербети (напици); фрапеи; безалкохолни напици са 

укусом кафе; безалкохолни напици са укусом чаја.   
 

(111) 72000 (181) 25.11.2025. 

(210) Ж- 2015-1911 (220) 25.11.2015. 

 (151) 08.02.2017. 

(732) Žarko Sakan and Lazar Sakan, Osmana Đikića 

17, Beograd, RS i Osmana Đikića 17, Beograd, RS 

(740) Владимир Шеледа, Милица Аранђеловић, 

Господар Јевремова 37, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.03; 27.05.24; 27.05.25; 29.01.13 

(591) црвена, бела, црна.  

(511) Кл. 35:  огласавање, вођење послова, пословпо 

упгављање, канцеларијски послови; рачуноводствено- 

књиговодствени послови контроле, саветодавни послови 

у вези са порезом; послови рекламе и пропаганде; 

анализа цена, пословне процене, помоћ у пословном 

управљању, аукција, професионалне пословне 

консултације, истраживања, испитивања, формирање 

база података, презентације роба, економске прогнозе, 

пословне екпертизе, организовање сајмова и изложби у 

комерцијалне или рекламне сврхе, испитивање тржишта, 

тржишне студије, комерцијални послови на остваривању 

функције промета робе у услуга.   

Кл. 41:   издавање књига, брошура, звучних и видео 

записа; издавање  видео трака и филмова; приказивање 

филмова; услуге музеја  и галерија;  организовање и 

вођење семинара, конференција, конгреса; организовање 

изложби у културне и образовне сврхе.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(111) 72001 (181) 27.04.2026. 

(210) Ж- 2016-741 (220) 27.04.2016. 

 (151) 08.02.2017. 

(732) R & A Bailey & Co, Nangon House, Western 

Estate, Nangor Road, 12 Dublin, IE 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,  

11000 Београд, 

(540) 

BAILEYS 

(511) Кл. 30:  торте, чизкејкови (колачи са сиром); 

посластице, чоколада, колачи у облику бомбица, 

сладолед, слатка пецива, сосеви, смрзнуте 

посластице.  

(111) 72002 (181) 24.03.2026. 

(210) Ж- 2016-520 (220) 24.03.2016. 

 (151) 08.02.2017. 

(732) FASHION COMPANY D.O.O., Bulevar Mihajla 

Pupina ‚115B, 11070 Beograd, RS 

(740) Јакша Јојић, адвокат, Браничевска 6, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04  

(591) тегет, светло плава.  

(511) Кл. 16: хартија, картон, штампане ствари, 

публикације, књиговезачки материјал, фотографије, 

канцеларијски материјал, уметнички материјал. 

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

Кл. 35: оглашавање, рекламирање, пословно 

управљање, пословна администрација, канцеларијски 

послови; трговина следећим производима: одећа, 

обућа, помагала за главу, сапуни, парфимерија, 

козметика, накит, часовничарски и хронометријски 

инструменти, предмети од коже и од имитације коже, 

торбе, путне торбе, кофери, кишобрани, сунцобрани; 

дистрибуција рекламног материјала; манекенске услуге 

у циљу рекламирања или продаје производа. 
 

(111) 72003 (181) 28.04.2026. 

(210) Ж- 2016-760 (220) 28.04.2016. 

 (151) 08.02.2017. 

(732) TAIR JIUH ENTERPRISE CO., LTD., No. 7, 

Dafa Road, Rende District, Tainan City, TW 

(740) Владан О. Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 27.05.01  

(511) Кл. 3:  подлога (пудер) у стику; крем подлоге; 

крем коректори; креме за лице или тело са фактором 

заштите од сунца; течне подлоге (пудери); 

компактни пудери; пудери у праху; средства за 

чишћење лица; уља за чишћење лица; козметички 

тоници, посебно препарати за негу коже; маске за 

улепшавање коже; сенке за очи; крем сенке за очи; 

течни тушеви за исцртавање (ајлајнери); маскаре; 

оловке за обрве; оловке за исцртавање очију; сенке за 

очи у оловци; оловке за исцртавање усана; ружеви у 

оловци; оловке са светлуцавим честицама за тело; 

руменила; балзами за усне у козметичке сврхе; 

ружеви; уља за усне; сјајеви за усне; лакови за нокте; 
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средства за заштиту од сунца; креме за заштиту од 

сунца; антиперспирант козметички препарати; 

дезодоранси за личну негу; лосиони за лице или 

тело; лосиони за руке; парфеми; препарати за 

шминкање; уља за козметичке намене; тоалетни 

сапун и у комаду; лосиони за суво чишћење; 

шампони; средства неге за косу.   
 

(111) 72004 (181) 04.05.2026. 

(210) Ж- 2016-774 (220) 04.05.2016. 

 (151) 08.02.2017. 

(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

NY 10577, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.01.13; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.03 

(591) зелена, 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; 

газирана безалкохолна пића; безалкохолна пића; 

енергетска пића; изотонични напици; пића за 

спортисте; напици који садрже витамине; воде са 

укусима; прашкови за шумеће напитке; фрапеи; пића 

на бази кокоса.   
 

(111) 72005 (181) 04.09.2025. 

(210) Ж- 2015-1466 (220) 04.09.2015. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) TESLIANUM DOO BEOGRAD, Ulica Nikole 

Tesle 4/3, 11080 Zemun, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.04  

(591) тамно плава.  

(511) Кл. 41:  академије (образовне); разонода; 

организовање такмичења(образовних или забавних); 

издавање текстова, осим рекламних текстова; 

настава, обука; образовне услуге; услуге пружања 

обуке; производња филмова, који нису рекламни; 

филмови; издавање књига; позоришна продукција; 

продукција представа; забава преко телевизије; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење конгреса; информисање о образовању; 

информације из области забаве и разоноде; 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе; извођење представа уживо; услуге 

обданишта; практична настава (обука путем 

демонстрације); припрема и вођење семинара; 

припрема и вођење радионица (обука); електронско 

издаваштво; фотографске репортаже; професионално 

усмеравање (саветовање у вези са образовањем или 

обуком); писање текстова, не у рекламне сврхе; 

услуге школа (образовања); подучавање.  
 

(111) 72006 (181) 04.03.2026. 

(210) Ж- 2016-377 (220) 04.03.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir doo, Požeška 65b, Beograd, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.09.01; 05.07.02; 06.19.11; 08.01.09; 

08.01.11; 08.01.22; 26.11.13; 27.03.02; 29.01.15  

(591) плава, црвена, бела, жута, наранџаста, браон, 

беж, зелена, црна, сива.  

(511) Кл. 30:  интегрални кекс са чоколадом.  
 

(111) 72007 (181) 07.04.2026. 

(210) Ж- 2016-596 (220) 07.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, 

Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, адвокати, 

Теразије 29/V, 11000 Београд 

(540) 

K TAKE IT VEGGIE 

(511) Кл. 29:  конзервисано, смрзнуто, сушено и 

кувано во че и поврче; желеи, џемови, компоти; 

млеко и млечни производи; замена за млеко; јестива 

уља и масти; вегетаријанска и веганска замена за 

месо и рибу; веганско млеко и замена за сир; готова 

или полуготова јела, која су у вечој мери направљена 

од поврча; тофу и производи од тофуа (у којима тофу 

преовлађује); вегетаријански и вегански деликатесни 

прехрамбени производи направљени од поврћа, воћа, 

кромпира, салате, производа од млека или јаја; 

намази напрваљени од поврћа, вегетаријанских и/или 
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веганских деликатесних прехрамбених састојака; 

припремљена или полуприпремљена јела у свежем, 

полуконзервисаном или конзервисаном облику која 

се углавном састоје од поврча; месо, укључујучи и 

вегетаријанско месо; бургери од поврча; 

вегетаријански производи на бази замене за месо као 

што је соја и/или алге; прехрамбени производи, 

наиме вегетаријаснки деликатесни производи који се 

углавном састоје од замене за месо и рибу, 

вегетеријанских намаза, тофуа, и прозвода од тофуа, 

обрађеног воћа и поврча; готова јела направљена од 

поврћа и/или замене за месо или рибу; смрзнути 

вегетаријански производи; вегетаријанске 

грицкалице на бази куваног, сушеног или свежег 

поврча; замена за месо и рибу на бази поврча; соја и 

производи на бази соје; воће и поврће у конзерви; 

јела направљена од поврћа, вегетаријанских и/или 

веганских деликатесних састојака као и полу 

припремљена и сирова јела (на бази поврћа, воћа, 

кромпира, млечних производа или јаја), салате; 

вегетаријански и вегански деликатесни прехрамбени 

производи; ајвар (конзервирана паприка); 

протеинско млеко; екстракти из алги за исхрану; 

алгинати за кулинарство; безалкохолни пунч од јаја; 

салате за предјело; пире од јабука; пасуљ, 

конзервисани; бујон; концентрати чистих месних 

супа (бујона); намази за хлеб који садрже маст; путер 

(маслац); путер крем; урме; кисела млеко; жуманце 

јаја; јаја у праху; беланчевине за кулинарске потребе; 

беланце јаја; грашак, конзервисани; путер од 

кикирикија; кикирики, обрађен; кисели краставци; 

нискокалорични чипс од кромпира; масне материје 

(супстанце) за производњу јестиве масти; воћни 

чипс; конзервисано воће у алкохолу; вочни желе и; 

воћна пулпа; воћне салате; вочне грицкалице; желеи; 

желатин; мусеви од поврћа: салате од поврча; 

пржене морске алге; млеко од конопље (замена за 

млеко); џем од ђумбира; јогурт; мешавине (састојци) 

за супу од поврча; путер од какаа; ушећерено воће: 

чипс од кромпира; пахуљице од кромпира; уштипци 

(крофне) од кромпира; сир; кефир (пиче од млека); 

хумус (намаз од леблебија); кимчи (јело од 

ферментисаног поврча); кокосов путер; кокосово 

уље и маст; сушени кокос; вочни комопти; 

кондензовано млеко; бели лук, конзервисани; 

гулаши; супа; крокети; кумис (пиче од млека); 

сирило (сириште); ланено уље за употребу у 

кулинарству; лецитин за употребу у кулинарству; 

сочиво, конзервисано (поврче); уље од кукуруза; 

млевени бадеми; маргарин; мармелада; млечни 

ферменти за употребу у кулинарству; млечни напици 

у којима млеко преовлађује; милк шејк; сурутка; 

орашасти плодови, припремљени; маслине, 

конзервисане; маслиново уље за исхрану; уље 

палминих коштица за исхрану; палмино уље за 

исхрану; пектини за кулинарство; сокови од поврћа 

за кување; пикалили (врста јела од поврћа, сецкано 

поврће, сенф и љути зачини); укисељено поврче; 

гљиве, конзервисане; полен припремљен као храна; 

компот од бруснице; ферментисано млеко; кисело 

млеко; уље репице (јестиво репино уље); пиринчано 

млеко; раженка (ферментисано печено млеко); суво 

грожђе; павла ка (млечни производ); готове салате; 

семенке, обрађене; кисели купус; коре од воћа; 

мућена павлака (шлаг); пшенични глутен и 

производи на бази пшеничног глутена; сусамово 

уље; тахини (намаз од семена суса ма); кисела 

павлака; конзервисана соја у зрну за исхрану; сојино 

млеко (замена за млеко); сунцокретове семенке 

(обрађене); сунцокретово уље за исхрану; јестиве 

масти; мешавине (састојци) за припрему супе; 

паштета од парадајза; пире од парадајза; сок од 

парадајза за кување; тартуфи, конзервисани; алое 

вера припремљена за људску исхрану; састојци за 

припрему бујона; конзервисани црни лук.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и вештачка кафа; пиринач; 

тапиока и саго; брашно и производи направљени од 

житарица; хлеб, пецива и слаткиши; јестиви лед; 

сладоледи и млечни сладоледи; шећер, мед, меласа; 

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

(зачински); зачини; лед; поврће, вегетаријански и 

вегански деликатеси које се у највећој мери састоје 

од тестенине; раније поменути производи, где је 

могуће, такође у облику готових оброка, 

полуготових оброка или у замрзнутом облику; 

намази; вегетеријанске и/или веганске пите; 

вегетаријанске и веганске замене за месо; вегански 

производи као замена за млеко и сир; вегетаријанска 

храна која се базира на производима од житарица, 

квасца и/или зачинских теста; храна направљена од 

производа од житарица или других производа од 

поврћа, наиме махунарки, пиринча, резанаца; умаци 

на бази поврћа; припремљени прехрамбени 

производи у облику вегетаријанских оброка или 

грицкалица од брашна или производа од житарица; 

готова јела од вегетаријанске хране од производа од 

житарица, квасца и/или зачинских теста; тестенина 

са вегетеријанским и/или веганским пуњењем; 

јестиви лед и сладолед од соје; јогурт и производи од 

јогурта од соје; вегетаријански и вегански слаткиши; 

алге (зачин); анис; ароме, осим есенцијалних уља, за 

пића; ароме, осим есенцијалних уља; пшенично 

брашно; ароме, осим есенцијалних уља, за колаче; 

тесто за колаче; пивско сирће; додаци за згушњавање 

хране за кување; везивни агенси за сладолед; цветови 

или лишће као замена за чај; брашно од боба; 

бомбоне; слатке земичке, колачићи; хлеб; хлеб без 

квасца; сендвичи; пти-бер кекс; чизбургери 

[сендвичи са сиром]; чау-чау [зачин]; чатни [додатак 

јелима]; кус-кус [гриз]; кари [зачин]; енглески крем; 

мусеви (дезерт-) [слаткиши]; ледени чај; посластице 

од кикирикија; есенције за храну, изузев етеричних 
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есенција и есенцијалних уља; танки резанци; 

фондани; воћни умаци; пролећне ролнице; пецива; 

воћни желе (слаткиши); гриз; ољушћени јечам; 

огуљени јечам; јечмено брашно; млевени јечам; 

напици на бази чаја; пахуљице од житарица; 

житарице; плочице од житарица; грицкалице на бази 

житарица; зачински додаци; зачинске мешавине; 

каранфилић (зачин); глукоза за кулинарску намену; 

глутенски додаци за кулинарске намене; прекрупа за 

људску исхрану; млевени овас; овсене пахуљице; 

овсене крупице; овсена зрна; алва; ђумбир (зачин); 

смрзнути јогурт (посластичарски); ароме за кафу; 

биљни препарати за употребу као замена за кафу; 

пића на бази кафе; какао; пића на бази какаоа; капра; 

карамеле; брашно од кромпира; жвакаћа гума; кекси, 

бисквити, суви колачићи; кечап (сос); кухињска со; 

соли за конзервисање намирница; крекери; обрађено 

зачинско биље; биљни чајеви, нелековити; торте; 

глазуре за колаче; конзервисане баштенске траве 

(зачини); мешавине за колаче у праху; тесто за 

колаче; куркума; сладић (слаткиши); шта пови од 

сладића (посластица); колачићи од ђумбира; семе 

лана за људску исхрану; кукуруз, млевени; пржени 

кукуруз; кукурузне пахуљице; куку рузни гриз; куку 

рузно брашно; уситњени кукуруз; макарони; 

колачићи од бадема (слатка пецива); малтоза; слад за 

људску исхрану; сладни бисквити; екстракти слада 

за људску исхрану; јечмени слаткиши; слаткиши од 

бадема; маринаде; марципан; бадемово тесто; 

мајонез; морска вода за кување; брашно; брашнаста 

храна; напици од кафе са млеком; какао напици са 

млеком; напици од чоколаде са млеком; производи 

од млевеног брашна; прхко тесто; орашчић; мусли; 

храна на бази ова са; чили; готови оброци од 

резанаца; тестенина; палмин шећер; през ле; сосеви 

за употребу са тестенином; паштете; пите; пастиле 

(бомбоне, кондиторски производи); песто сос; ситни 

кола чи; палачинке; бибер; мента за припрему 

посластица; ментал бомбоне; пимент; пица; кокице; 

прополис; високопротеинске плочице од житарица; 

пудинзи; киш; обрађена киноа; равиоли; колачи од 

пиринча; храна на бази пиринча; релиш (додатак 

јелима); лед, природни или вештачки; кафа 

(непржена); шафран (зачин); препарати за 

учвршћивање мућене павлаке, шлага; преливи за 

салату; средства за подизање теста; чоколада; 

чоколада за пиће; чоколадни мус; црни кумин; 

целерова со; пециво; брашно од слачице; паштете од 

соје (зачини); сојино брашно; соја сос; шербет 

(ледени); сосеви (додаци јелима); шпагети; сладолед 

у праху; сода бикарбона за кување; скроб за јело; 

семе звездастог аниса; суши; заслађивачи 

(природни); табуле (иибанска салата); тако; брашно 

од тапиоке; чај; тесто; ферменти за тесто; парадајз 

сос; тарт; торти/је; ванила (а рома); ванилин (замена 

за ванилу); вафли; тартар крем за кување; пшеничне 

клице за људску исхрану; ароматични састојци за 

храну; цикорија (замена за кафу); цимет (зачин); 

глутен припремљен као храна; бадеми обложени 

шећером; кондиторски производи за украшавање 

јелке; посластице; двопек.  

Кл. 31:  пољопривредни, вртларски и шумарски 

производи; сирово и непрерађено семе и зрневље; 

свеже воће и поврће; природне биљке и цвеће; храна 

за животиње; слад; свеже баштенско би/је; 

непрерађени орашасти плодови; непрерађена киноа.  

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

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за припрему пића; 

безалкохолна пића на бази соје; безалкохолна пића 

на бази оваса; безалкохолна пића на бази бадема; 

безалкохолна пића на бази кокосовог млека и других 

биљних састојака; безалкохолни воћни екстракти; 

воћна безалкохолна пића; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића на бази меда; безалкохолна пића 

на бази алое вере; аперитиви, безалкохолни; сок од 

јабуке, безалкохолни; коктели на бази пива; пивски 

слад; прашкови за газирање пића; пастиле (пилуле) 

за газирање пића; коктели, безалкохолни; млеко од 

кикирикија (безалкохолно пиће); препарати за 

прављење минералне воде; препарати за прављење 

газиране воде; есенције (концетрати) за прављење 

пића; воћни нектари, безалкохолни; сокови; сокови 

од поврћа; овсено млеко; екстракт хмеља за 

прављење пива; пиво од ђумбира; изотонична пића; 

гази рана вода; квас (безалкохолно пиће); лимунаде; 

сирупи за лимунаду; литијум вода; сладно пиво; 

сладовина; млеко бадема (пиће); бадемов сируп; 

минерална вода; пића од сурутке; шира; препарати за 

производњу пића; препарати за производњу ликера; 

сарсапарила (безалкохолно пиће); селтерс вода; 

сирупи за припрему напитака; смутис (кашасти 

напици); сода вода; млеко од соје (напитак); шербет 

(напитак); стоне воде; сок од парадајза (напитак); 

шира од грожђа, неферментисана; воде (пића).  
 

(111) 72008 (181) 06.08.2025. 

(210) Ж- 2015-1319 (220) 06.08.2015. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) Faber-Castell Aktiengesellschaft, Nurnberger 

Str. 2, 90546 Stein, DD 

(740) Петошевић, Кнеза Михаила 1 - 3, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.20; 02.07.20; 25.01.19; 27.05.01  

(511) Кл. 16:  прибор за писање, роба и апарати за 

цртање и сликање; тачније хемијске оловке; оловке; 
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наставци за оловке; оловке у боји; текст маркери; 

налив пера; оловке са притисним механизмом; 

аутоматске оловке; улошци за оловке; улошци за 

оловке у боји; техничке оловке; техничке оловке у 

боји; брисачи; резачи; мултифункционални апарати 

(прибор за писање, који садржи више мина); ролер 

оловке; ролери (оловке); оловке са гелом; гел ролери; 

финографи; маркери; маркери за беле табле; 

универзални маркери; креде за обележавање; 

фломастери; оловке за брисање; оловке за трансфер 

фолије; оловке за цртање воденим бојама; креде; 

маркери са врхом од влакана; пастелне боје; 

материјали за уметнике; материјали за моделирање; 

кутије са сликарским бојама; угљене оловке; угаљ; 

оловке за техничко цртање; оловке за уметнике; 

техничке оловке са дебелим минама; графитне 

оловке; графитне креде; папирне оловке за сенчење: 

шпахтле (брисачи) за канцеларије; оштрачи за 

графит; четке за цртање; хемијске оловке са 

ротационим механизмом; таблице за цртање; 

рапидографи; оловке за цртање мастилом; шестари; 

лењири; лењири за цртање; троуглови за цртање; 

шаблони за цртање; матрице за цртање; мастило за 

цртање; маркери за мајице; перманентни маркери; 

чаше за оловке; футроле за прибор за писање; чиније 

за чување прибора за писање; кутије и футроле за 

оловке; бочице за мастила; књиге; штампани папир 

за сликање; етикете; футроле за оловке; подлоге за 

столове и фасцикле за прибор за писање; налепнице; 

фолије за умотавање; резачи за оловке за шминкање; 

дневници, футроле за блокчиће за белешке, 

бележнице, нотесе, календаре, планере, албуме; 

канцеларијски реквизити, изузев намештаја; 

фасцикле за прибор за писање, дневници; нотеси; 

блокчићи; канцеларијски реквизити, изузев 

намештаја; подлоге за столове; албуми.   

Кл. 18:  роба израђена од коже, тачније актовке, 

торбе за плажу, новчаници, роковници, футроле за 

документа, мрежне торбе за куповину, торбе за 

куповину, кожне кесе, новчаници за документа, 

кожни фолдери за роковнике, комплети и торбе 

(недефинисаног облика) за шминкање, новчаници за 

ситан новац, футроле за кредитне картице, футроле 

за визиткарте, футроле за кључеве, кожни привесци 

за кључеве, штипаљке за новац, кутије и футроле за 

оловке, руксаци, торбе, кофери и путне торбе, путне 

торбе, школске торбе, кишобрани.   

Кл. 28:  игре и играчке; сетови за играње; сетови за 

рукотворине, који нису укључени у друге класе.   
 

(111) 72009 (181) 22.10.2025. 

(210) Ж- 2015-1727 (220) 22.10.2015. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) CAMBIO, Pante Gajića 22, 36300 Novi Pazar, RS 

(740) Зоран Шубаревић, Александра Видић, 

адвокати, Церска 84, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.03.01; 27.05.09; 27.05.19; 27.05.24; 

27.07.01; 29.01.13  

(591) бела, црна, циклама.  

(511) 24: Текстил, прекривачи за кревете и столове. 
 

(111) 72010 (181) 12.02.2026. 

(210) Ж- 2016-228 (220) 12.02.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Istinye Mah. Balabandere Cad. 

No:14, 34460 Sariyer-Istanbul, TR 

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

11000 Београд 

(540) 

tranksilen 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу и медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери; материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба; зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.   
 

(111) 72011 (181) 17.02.2026. 

(210) Ж- 2016-239 (220) 17.02.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) KING KOMERC DOO, Valjevo, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.04; 05.05.22; 25.01.06; 27.05.24; 29.01.15 

(591) наранџаста, жута, зелена, бела.  

(511) Кл. 29:  сунцокретово уље за исхрану.  
 

(111) 72012 (181) 30.03.2026. 

(210) Ж- 2016-573 (220) 30.03.2016. 

 (151) 09.02.2017. 
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(732) DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD PREDUZEĆE 

ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA 

ROBA I USLUGA, Дунавска 23/I, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.12; 26.11.11; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.13 

(591) црна, плава, бела.  

(511) Кл. 4:  горива; нафта.  

Кл. 18:  кожа и имитација коже.  

Кл. 24:  текстил и замена за текстил.  

Кл. 42:  услуге индустријске анализе и истраживања; 

хемијске анализе; услуге из области хемије; хемијска 

испитивања; техничка испитивања; контрола 

квалитета пољопривредно-прехрамбених производа, 

индустријских сировина и готових производа; 

испитивање материјала.  
 

(111) 72013 (181) 05.04.2026. 

(210) Ж- 2016-584 (220) 05.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) "GSM 3G COMPANY" d.o.o., Булевар Зорана 

Ђинђића 95a, 11070 Нови Београд, RS 

(740) Јакша Јојић, адвокат, Браничевска 6, Београд 

(540) 

 

(531) 20.05.15; 27.05.13; 29.01.03; 29.01.04  

(591) плава, зелена и црна.  

(511) Кл. 9:  торбе за лаптоп, футроле за телефоне. 

Кл. 16:  штампани материјал, штампане ствари.  

Кл. 18:  женске ташне, ранчеви, џепни новчаници, 

футроле за визит карте, актен ташне, ручне торбице, 

актовке, путне торбе, кофери.  
 

(111) 72014 (181) 30.03.2026. 

(210) Ж- 2016-591 (220) 30.03.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD PREDUZEĆE 

ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA 

ROBA I USLUGA, Dunavska 23/I, Novi Sad, RS 

(540) 

JUGOINSPEKT 

 

(511) Кл. 4:  горива; нафта.  

Кл. 18:  кожа и имитација коже.  

Кл. 24:  текстил и замена за текстил.  

Кл. 25:  одећа, обућа. 

Кл. 42:  услуге индустријске анализе и истраживања; 

хемијске анализе; услуге из области хемије; хемијска 

испитивања; техничка испитивања; контрола 

квалитета пољопривредно-прехрамбених производа, 

индустријских сировина и готових производа; 

испитивање материјала.  
 

(111) 72015 (181) 06.05.2026. 

(210) Ж- 2016-782 (220) 06.05.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) Apatinska pivara Apatin doo Apatin,  

Трг ослобођења 5, 25260 Апатин, RS 

(740) Тијана Ковачевић адвокатска канцеларија 

"Станковић & Партнери", Његошева 19/II,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.14; 20.05.25; 25.01.15; 27.05.09; 29.01.13 

(591) црна, беж, нијансе браон.  

(511) Кл. 32:  пиво.  
 

(111) 72016 (181) 12.02.2026. 

(210) Ж- 2016-229 (220) 12.02.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Istinye Mah. Balabandere Cad. 

No:14, 34460 Sariyer-Istanbul, TR 

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

11000 Београд 

(540) 

sultamisin 

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу и медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери; материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба; зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.   
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(111) 72017 (181) 11.05.2026. 

(210) Ж- 2016-827 (220) 11.05.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(300) 86827860  20.11.2015.  US. 

(732) Monster Energy Company, 1 MOnster Way, 

Corona, California 92879, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,  

11000 Београд, 

(540) 

MUTANT 

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића.  
 

(111) 72018 (181) 11.05.2026. 

(210) Ж- 2016-828 (220) 11.05.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(300) 86827866  20.11.2015.  US. 

(732) Monster Energy Company, 1 MOnster Way, 

Corona, California 92879, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Кнеза Михајла 1-3,  

11000 Београд, 

(540) 

M MUTANT 

(511) Кл. 32:  безалкохолна пића.  
 

(111) 72019 (181) 19.04.2026. 

(210) Ж- 2016-691 (220) 19.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED, 

Flat/Rm 608, 6/F, Wah Shing Centre, 11 Shing Yip 

Street, Kwun Tong, KL, HK 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.22  

(511) Кл. 9:  флуоресцентни екрани; електрични 

каблови; телевизијски апарати; камкордери; камере 

(фотографске); електричне батерије; педометри; 

модеми; електрични адаптери; мрежни прекидачи; 

прекидачи мрежних модула; мрежне картице; 

танспондери; телефонски апарати; антене; 

компјутерски периферни уређаји; оптичка 

комуникациона опрема; интеркомуникациони 

апарати; бежичне мрежне картице; целуларни 

(мобилни) телефони; портабл медија плејери; 

мембране (акустичне); зучници; пуњачи за 

електричне батерије; рутери; предајници 

електронских сигнала; ИП (Интернет протокол) 

камере; сензори; аларми, апарати за даљинско 

управљање; електрична звона за врата; електрични 

прекидачи; утикачи, утичнице и други електрични 

контакти (електричне везе); копјутерски програми, 

који се преузимају, за контролу наведених уређаја.   
 

(111) 72020 (181) 19.04.2026. 

(210) Ж- 2016-696 (220) 19.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) PREMIL DOO KOVIN, Blok 116, broj 30, 

26220 Kovin, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

LAZY 

(511) Кл. 5:  фармацеутско - ветеринарски и 

санитарни препарати; дијететске спустанце 

прилагођене за употребу у ветерини; фластери, 

материјали за завијање; материјали за поправку зуба 

за коришћење у ветерини, зубарска смола за 

ветеринарску употребу; дезинфекциона средства; 

препарати за уништавање штеточина; све наведено 

за употребу у ветерини и за кућне љубимце. 

Кл. 20:  лежајеви за кућне љубимце, легла и кућице 

за кућне љубимце; јастуци за кућне љубимце. 

Кл. 31:  пољољопривредни, вртларски и шумарски 

производи и зрневље који нису укључени у друге 

класе; живе животиње; свеже воће и поврће за 

животиње, наиме за кућне љубимце; храна и пића за 

животиње, наиме за кућне љубимце; семе, природне 

биљке и цвеће; сува готова гранулирана храна за псе 

и мачке; слад; кућни љубимци, папир с песком за 

кућне љубимце; песак (мирисни песак за кућне 

љубимце).   
 

(111) 72021 (181) 19.04.2026. 

(210) Ж- 2016-697 (220) 19.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) PREMIL DOO KOVIN, Blok 116, broj 30, 

26220 Kovin, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

SUNRISE 

(511) Кл. 5:  фармацеутско - ветеринарски и 

санитарни препарати; дијететске спустанце 

прилагођене за употребу у ветерини; фластери, 

материјали за завијање; материјали за поправку зуба 

за коришћење у ветерини, зубарска смола за 

ветеринарску употребу; дезинфекциона средства; 

препарати за уништавање штеточина; све наведено 

за употребу у ветерини и за кућне љубимце. 
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Кл. 20:  лежајеви за кућне љубимце, легла и кућице 

за кућне љубимце; јастуци за кућне љубимце. 

Кл. 31:  пољољопривредни, вртларски и шумарски 

производи и зрневље који нису укључени у друге класе; 

живе животиње; свеже воће и поврће за животиње, 

наиме за кућне љубимце; храна и пића за животиње, 

наиме за кућне љубимце; семе, природне биљке и цвеће; 

сува готова гранулирана храна за псе и мачке; слад; 

кућни љубимци, папир с песком за кућне љубимце; 

песак (мирисни песак за кућне љубимце).   
 

(111) 72022 (181) 19.04.2026. 

(210) Ж- 2016-698 (220) 19.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) PREMIL DOO KOVIN, Blok 116, broj 30, 

26220 Kovin, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.06; 03.01.08; 03.01.24; 26.04.15; 26.04.18; 

27.05.03  

(511) Кл. 5:  фармацеутско - ветеринарски и 

санитарни препарати; дијететске спустанце 

прилагођене за употребу у ветерини; фластери, 

материјали за завијање; материјали за поправку зуба 

за коришћење у ветерини, зубарска смола за 

ветеринарску употребу; дезинфекциона средства; 

препарати за уништавање штеточина; све наведено 

за употребу у ветерини и за кућне љубимце. 

Кл. 20:  лежајеви за кућне љубимце, легла и кућице 

за кућне љубимце; јастуци за кућне љубимце. 

Кл. 31:  пољољопривредни, вртларски и шумарски 

производи и зрневље који нису укључени у друге класе; 

живе животиње; свеже воће и поврће за животиње, 

наиме за кућне љубимце; храна и пића за животиње, 

наиме за кућне љубимце; семе, природне биљке и цвеће; 

сува готова гранулирана храна за псе и мачке; слад; 

кућни љубимци, папир с песком за кућне љубимце; 

песак (мирисни песак за кућне љубимце).  
 

(111) 72023 (181) 19.04.2026. 

(210) Ж- 2016-699 (220) 19.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) PREMIL DOO KOVIN, Blok 116, broj 30, 

26220 Kovin, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 02.09.22; 03.06.25; 25.01.01; 25.07.25  

(511) Кл. 5:  фармацеутско - ветеринарски и 

санитарни препарати; дијететске спустанце 

прилагођене за употребу у ветерини; фластери, 

материјали за завијање; материјали за поправку зуба 

за коришћење у ветерини, зубарска смола за 

ветеринарску употребу; дезинфекциона средства; 

препарати за уништавање штеточина; све наведено 

за употребу у ветерини и за кућне љубимце. 

Кл. 20:  лежајеви за кућне љубимце, легла и кућице 

за кућне љубимце; јастуци за кућне љубимце. 

Кл. 31:  пољољопривредни, вртларски и шумарски 

производи и зрневље који нису укључени у друге класе; 

живе животиње; свеже воће и поврће за животиње, 

наиме за кућне љубимце; храна и пића за животиње, 

наиме за кућне љубимце; семе, природне биљке и цвеће; 

сува готова гранулирана храна за псе и мачке; слад; 

кућни љубимци, папир с песком за кућне љубимце; 

песак (мирисни песак за кућне љубимце).   
 

(111) 72024 (181) 19.04.2026. 

(210) Ж- 2016-700 (220) 19.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) PREMIL DOO KOVIN, Blok 116, broj 30, 

26220 Kovin, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 24.03.07; 24.17.05; 26.01.04; 26.01.21; 27.05.03 

(511) Кл. 5:  фармацеутско - ветеринарски и 

санитарни препарати; дијететске спустанце 

прилагођене за употребу у ветерини; фластери, 

материјали за завијање; материјали за поправку зуба 

за коришћење у ветерини, зубарска смола за 

ветеринарску употребу; дезинфекциона средства; 

препарати за уништавање штеточина; све наведено 

за употребу у ветерини и за кућне љубимце. 
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Кл. 20:  лежајеви за кућне љубимце, легла и кућице 

за кућне љубимце; јастуци за кућне љубимце. 

Кл. 31:  пољољопривредни, вртларски и шумарски 

производи и зрневље који нису укључени у друге 

класе; живе животиње; свеже воће и поврће за 

животиње, наиме за кућне љубимце; храна и пића за 

животиње, наиме за кућне љубимце; семе, природне 

биљке и цвеће; сува готова гранулирана храна за псе 

и мачке; слад; кућни љубимци, папир с песком за 

кућне љубимце; песак (мирисни песак за кућне 

љубимце).   
 

(111) 72025 (181) 28.04.2026. 

(210) Ж- 2016-761 (220) 28.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., 

LTD., 1F., No. 70-25, Qingguang Rd., Wuri Dist.,, 

Taichung City 41466, TW 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.11; 27.07.11  

(511) Кл. 7:  ручни алати на електрични погон (који 

нису ручни алат), укључујући пнеуматске алате, 

насадне кључеве, пиштоље за насадне кључеве, 

кључеве са чегртаљком, ударне одвијаче, пнеуматске 

одвијаче, пнеуматске кључеве, пнеуматске одвијаче 

шрафова, пнеуматске бушилице, пнеуматске чекиће, 

наставке за пнеуматске кључеве, електричне ручне 

алате, електричне одвијаче, електричне кључеве, 

електричне бушилице, електричне чекиће, наставке 

за електричне кључеве, наставке за ручне алате на 

електрични погон, пнеуматске хидрауличне алате за 

закивање, пнеуматске мазалице, пнеуматске 

пиштоље за издувавање, пнеуматске пиштоље за 

ексере, пнеуматске хефталице; котурови са цревима 

за пнеуматске уређаје; универзални спојеви 

(кардански спојеви); филтери (делови машина); 

регулатори (делови машина); подмазивачи (делови 

машина); пумпе (делови машина или мотора).  

Кл. 8:  ручни алати, укључујући кључеве са 

чегртаљком, кључеве са продуженом дршком, 

одвијаче шрафова са продуженом дршком, пинцете, 

сечице, столарска клешта, хватаљке, клешта, тестере, 

кључеве, насадне кључеве, одвијаче шрафова, 

чекиће, ножеве, длета, клешта за скидање изолације 

са жице, клешта за сечење жице, сечице за жицу, 

клешта за скидање изолације са каблова, сечице за 

каблове, маказе за арматуру, мултипликаторе 

момента, момент кључеве, момент одвијаче 

шрафова, адаптере за наставке и додатке (за ручне 

алате), насадне кључеве, наставке и додатке (за 

ручне алате), дршке за продужавање (за ручне алате).   
 

(111) 72026 (181) 28.04.2026. 

(210) Ж- 2016-768 (220) 28.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) ADVOKATSKO ORTAČKO DRUŠTVO 

JANKOVIĆ, POPOVIĆ & MITIĆ BEOGRAD, 

Палмотићева 16а, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.07; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.02; 29.01.08 

(591) златна, црна, бела.  

(511) Кл. 16:  штампане ствари; канцеларијски 

материјал; канцеларијски прибор (изузев намештаја); 

материјали за обуку и наставу (изузев апарата).  

Кл. 41:  образовне услуге, нарочито организовање 

такмичења у образовању; настава; припремање обуке; 

подучавање; разонода; спортске и културне активности.   

Кл. 45:  правне услуге; правно саветовање; давање 

стручних правних мишљења; истраживање у правним 

стварима; посредовање у правним поступцима; правна 

помоћ у састављању уговора; правно саветовање и 

заступање; пружање информација о правним 

питањима; пружање правних информација; услуге 

правне подршке; услуге припреме правних докумената; 

правни савети у вези са франшизама; консултације у 

вези са личним правним питањима; правне услуге 

везане за коришћење права радиодифузије; правне 

услуге везане за лиценцирање ауторских права; правне 

услуге везане за оснивање и регистрацију предузећа; 

правне услуге везане за регистрацију заштитних 

знакова; правне услуге које се односе на коришћење 

патената; правно саветовање у вези са правима 

интелектуалне својине; праћење права интелектуалне 

својине за правно саветодавне сврхе; професионално 

правно саветовање у вези са франшизама; стручно 

саветовање у вези са правним питањима; консултантске 

и правне услуге у области закона, прописа и захтева о 

приватности и безбедности; правне услуге везане за 

преговарање и сачињавање уговора у области права 

интелектуалне својине; правне услуге везане за 

управљање, контролу и додељивање лиценцних права; 

правне услуге за поступке који се односе на права 

индустријске својине; правне услуге које се односе на 

коришћење права интелектуалне својине; правне услуге 

које се пружају у вези са парницама; правно саветовање 

у вези са телевизијским оглашавањем, телевизијским 

забавним програмом и спортом; заступање и помоћ у 

правним споровима пред арбитражним телима, телима 

за посредовање и решавање спорова алтернативним 
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путем; правне услуге које се односе на коришћење 

права индустријске својине и ауторских права; 

саветовање, заступање и помоћ у споровима и 

административним и правним поступцима у области 

интелектуалне својине и повезаних права.   
 

(111) 72027 (181) 19.04.2026. 

(210) Ж- 2016-701 (220) 19.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) PREMIL DOO KOVIN, Blok 116, broj 30, 

26220 Kovin, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат , Бул. Арсенија 

Чарнојевића 54/12, 11070 Нови Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.02; 27.05.03; 27.05.17  

(511) Кл. 5:  фармацеутско - ветеринарски и 

санитарни препарати; дијететске спустанце 

прилагођене за употребу у ветерини; фластери, 

материјали за завијање; материјали за поправку зуба 

за коришћење у ветерини, зубарска смола за 

ветеринарску употребу; дезинфекциона средства; 

препарати за уништавање штеточина; све наведено 

за употребу у ветерини и за кућне љубимце. 

Кл. 20:  лежајеви за кућне љубимце, легла и кућице 

за кућне љубимце; јастуци за кућне љубимце. 

Кл. 31:  пољољопривредни, вртларски и шумарски 

производи и зрневље који нису укључени у друге 

класе; живе животиње; свеже воће и поврће за 

животиње, наиме за кућне љубимце; храна и пића за 

животиње, наиме за кућне љубимце; семе, природне 

биљке и цвеће; сува готова гранулирана храна за псе и 

мачке; слад; кућни љубимци, папир с песком за кућне 

љубимце; песак (мирисни песак за кућне љубимце).  
 

(111) 72028 (181) 22.04.2026. 

(210) Ж- 2016-724 (220) 22.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) Лука Јаковљевић, Господар Јованова 43, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 18.05.06; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.04 

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 9:  кућишта за батерије, кутије за батерије, 

апарати за анализу ваздуха, мерачи висине, 

ветрометри (анемометри), противпожарни аларми, 

метеоролошки балони, апарати за праћење, 

електрични, мерачи (инструменти за мерење), 

индикатори нивоа воде, индикатори губитка струје, 

предајни уређаји (телекомуникациони), апарати за 

обраду података, апарати за интерну комуникацију, 

апарати за прецизна мерења, мерни инструменти, 

метеоролошки инструменти, метри (мерни 

инструменти), навигациони инструменти, 

инструменти за осматрање, рачунарски програми, 

снимљени, паркинг метри, апарати и инструменти за 

астрономију, мерачи салинитета, апарати за мерење 

притиска, индикатори притиска, мерне сонде за 

научне сврхе, сателити за научне сврхе, апарати за 

обуку, апарати за даљинско управљање , 

телекомуникациони преносници, електричне 

инсталације за спречавање провала, против провални 

упозоравајући апарати, компјутерске периферне 

јединице, рачунарски софтвер, снимљени, 

регулатори јачине светла, електрични, модеми, 

рачунарски програми (софтвери који се могу 

преузимати), навигациони апарати за возила (путни 

рачунари), апарати за сателитску навигацију, 

ветроказ за одређивање правца ветра, транспондери, 

датотеке слика које се могу преузимати, уређаји за 

глобално позиционирајући систем (GPS). 

Кл. 38:  комуникације мобилним телефонима, 

комуникација преко рачунарских терминала, пренос 

порука и слика посредством рачунара, информације 

о телекомуникацијама, изнајмљивање модема, 

изнајмљивање телекомуникационе опреме, 

сателитски пренос, обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом, услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања, обезбеђивање корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи, изнајмљивање 

времена приступа глобалним рачунарским мрежама, 

форуми (причаонице) на друштвеним мрежама, 

омогућавање приступа рачунарским базама података, 

пренос дигиталних датотека, бежично емитовање, 

стриминг (проток) података, радио комуникације, 

пренос видео садржаја на захтев.  

Кл. 42:  бактериолошка испитивања, услуге из 

области хемије, хемијска истраживања, техничка 

испитивања, испитивање материјала, инжењерске 

услуге, временска прогноза, геодетско мерење, 

изнајмљивање рачунара, рачунарско програмирање, 

истраживања из области физике, геолошка 

испитивања терена, геолошка истраживања, 

калибрација (мерење), дизајнирање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

саветовање у области дизајна и развоја рачунарског 

хардвера, изнајмљивање рачунарског софтвера, 

истраживања и развој нових производа за друге, 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2017/2 

Intellectual Property Gazette  2017/2 

118 ЗИС / RS / IPO 

 

поновно успостављање рачунарских података, 

одржавање рачунарских софтвера, анализе рачунарских 

система, биолошка истраживања, мерење земљишта, 

дизајнирање рачунарских система, умножавање 

рачунарских програма, израда и одржавање веб страница 

за друге, хостинг рачунарских сајтова (веб сајтова), 

инсталирање рачунарског софтвера, засејавање облака, 

конвертовање рачунарских података и програма (не 

физичка конверзија), саветовање у области рачунарског 

софтвера, изнајмљивање веб сервера, заштита од 

рачунарских вируса, саветовање у вези са штедњом 

енергије, истраживање у области заштите животне 

средине, пружање научних информација, савета и 

консултација у вези смањења емисије угљеника, 

праћење рачунарских система даљинским приступом, 

анализа воде, услуге научних лабораторија, енергетска 

ревизија, саветовање о изради веб сајтова, софтвер у 

виду сервиса (SaaS), саветовање у вези информационих 

технологија, научна истраживања, софтвер хостинг, 

клиничка испитивања, чување резервне копије података 

ван мреже, електронско похрањивање података, 

пружање информација о рачунарским технологијама и 

програмирању путем Интернет странице, картографске 

услуге, рачунарство у облаку, услуге спољних фирми у 

области информационих технологија, саветодавне 

услуге из области технологије, саветодавне услуге из 

области компјутерске технологије, саветодавне услуге из 

области телекомуникационе технологије, временска 

прогноза, саветовање о сигурности рачунара, писање 

текстова о техници.   
 

(111) 72029 (181) 22.04.2026. 

(210) Ж- 2016-734 (220) 22.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) "AKS EXPRESS KURIR" DOO, Гаврила 

Принципа бб, 15000 Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.08; 26.11.21; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.04  

(591) плава, црвена.  

(511) Кл. 39:  превоз камионом; испорука пошиљки; 

испорука робе; складиштење робе; складиштење; 

изнајмљивање складишта; услуге комерцијалног 

превоза терета; транспортне услуге; шпедиција; 

посредовање у услугама шпедиције; посредовање у 

превозу робе; посредовање у транспорту; курирске 

услуге (достава пошиљки и робе); достава порука 

(курирска служба).  
 

(111) 72030 (181) 22.04.2026. 

(210) Ж- 2016-726 (220) 22.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSULTANTSKE 

DELATNOSTI U OBLASTI INFORMACIONE 

TEHNOLOGIJE KEY4S DOO BEOGRAD, Љутице 

Богдана 1а ламела А, Београд-Савски венац, RS 

(740) Адвокат Маја Рундић, Висока 12, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 27.05.10; 27.05.12; 27.05.21; 27.05.24; 

27.07.01; 29.01.13  

(591) сива, плава, бела.  

(511) Кл. 42:  саветовање у вези информационих 

технологија.  
 

(111) 72031 (181) 25.04.2026. 

(210) Ж- 2016-731 (220) 25.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Падинска скела, Индустријско 

насеље бб, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 02.09.01; 24.17.02; 25.01.19; 25.03.15; 

26.11.08; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.24; 29.01.14  

(591) бела, плава, жута, црвена, розе.  

(511) Кл. 29:  млеко и млечни производи.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларисјки послови.  
 

(111) 72032 (181) 25.04.2026. 

(210) Ж- 2016-730 (220) 25.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Падинска скела, Индустријско 

насеље бб, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 01.03.01; 02.09.01; 24.17.02; 25.01.19; 25.03.15; 

26.11.08; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.24; 29.01.14  

(591) бела, плава, жута, црвена.  

(511) Кл. 29:  млеко и млечни производи.  

Кл. 35:  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларисјки послови.  
 

(111) 72033 (181) 14.03.2026. 

(210) Ж- 2016-424 (220) 14.03.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) Бојана Гавриловић, станка Враза 25,  

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.01; 05.13.09; 24.17.13; 26.11.13; 27.05.01; 

29.01.01  

(591) бела, бордо.  

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

разонода, културне активности.  
 

(111) 72034 (181) 19.04.2026. 

(210) Ж- 2016-705 (220) 19.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) Никола Ранковић, Омладинских бригада 140, 

Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Ана Петковић, адвокатско ортачко 

друштво "Дражић, Беатовић и Стојић", Краља 

Милана 29, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.22  

(511) Кл. 9:  компакт дискови; грамофонске плоче; 

тонски носачи звука.  

Кл. 16:  постери; плакати; блокови; штампани 

материјал; штампане ствари; заставе, од папира; 

подметачи за чаще, од папира; налепнице, које нису 

од текстила; улазнице. 

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; 

стакларија, порцелан и грнчарија; шоље; чаше.  

Кл. 24:  штампане памучне тканине; пешкири.  

Кл. 25:  одећа; капе; качкети; шешири; мајице.  

Кл. 41:  продукција музике; омогућавање коришћења 

он-лине музике, која се не  

може преуэимати; писање песама.   
 

(111) 72035 (181) 19.04.2026. 

(210) Ж- 2016-703 (220) 19.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје 

адвокати, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд 

(540) 

PALIROY 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 72036 (181) 19.04.2026. 

(210) Ж- 2016-702 (220) 19.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје 

адвокати, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд 

(540) 

ZEPATIER 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 72037 (181) 20.04.2026. 

(210) Ж- 2016-706 (220) 20.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) Merck Sharp &  Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) Гордана Павловић адвокат,  Миливоје Павловић 

адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд 

(540) 

ZEGRALYR 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 72038 (181) 15.03.2026. 

(210) Ж- 2016-435 (220) 15.03.2016. 

 (151) 09.02.2017. 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2017/2 

Intellectual Property Gazette  2017/2 

120 ЗИС / RS / IPO 

 

(732) "Соко Штарк" доо Београд, Булевар Пека 

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 07.15.08; 08.01.14; 08.07.05; 09.01.17; 26.11.13; 

27.05.01; 29.01.15  

(591) црвена, бела, окер, светла браон, тамно браон, беж. 

(511) Кл. 30:  брашно и производи од житарица, 

колачи, посластице, кекс, бисквит, вафел производи.  
 

(111) 72039 (181) 16.03.2026. 

(210) Ж- 2016-443 (220) 16.03.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) BASF Corporation, 100 Park Avenue, Florham 

Park, New Jersey 07932, US 

(740) Андрија С. Поповић и Милена С. Бошњак, 

Ресавска 34, 11000 Београд 

(540) 

VELIFER 

(511) Кл. 1:  хемикалије које се користе у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству, нарочито 

препарати за јача ње биљака, хемијски и/или 

биолошки препарати за контролу стреса код биљака, 

препарати за регулисање раста биљака, хемијски 

препарати за третирање семена, површински-активна 

средства, природне или вештачке хемикалије које се 

користе као сексуални мамци или агенси за 

збуњивање инсеката.   

Кл. 5:  препарати за уништавање и сузбијање 

штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди, 

пестициди.   
 

(111) 72040 (181) 21.04.2026. 

(210) Ж- 2016-719 (220) 21.04.2016. 

 (151) 09.02.2017. 

(732) Биљана Реба, Железничка 9/2, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Синиша Новковић, Сремска 4/2, 21000 

Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.12; 27.07.01; 29.01.04 

(591) плава, бела.  

(511) Кл. 5:  фармацеутски, медицински и 

ветеринарски препарати; санитарни препарати за 

употребу у медицини; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање животињских 

штеточина; фунгициди, хербициди.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и 

шумарства.  
 

(111) 72041 (181) 15.04.2026. 

(210) Ж- 2016-671 (220) 15.04.2016. 

 (151) 10.02.2017. 

(732) Foodland d.o.o., Булевар Пека Дапчевића 29, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.02; 26.01.18; 27.05.24; 29.01.01  

(591) црвена и бела.  

(511) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти.  

Кл. 31:  свеже воће и поврће; пољопривредни, 

вртларски и шумарски производи.  

Кл. 32:  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови.  
 

(111) 72042 (181) 12.04.2026. 

(210) Ж- 2016-645 (220) 12.04.2016. 

 (151) 10.02.2017. 

(732) Greentec D.O.O. (Гринтек), Булевар Краља 

Петра I br. 7, 21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.03.14; 24.15.03; 24.15.15; 26.03.15; 

26.03.18; 27.05.04; 29.01.03; 29.01.08  
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(511) Кл. 17:  непрерађена и полупрерађена гума, 

гутаперка, каучук, азбест, лискун и замене свих ових 

материјала; пластика у екструдираном облику за 

употребу у производњи; материјали за непропусно 

затварање, заптивање и изоловање; савитљиве 

неметалне цеви.  

Кл. 40:  рециклирање [рециклажа отпада]; сортирање 

отпада и материјала за рециклажу [прерада].  
 

(111) 72043 (181) 12.04.2026. 

(210) Ж- 2016-642 (220) 12.04.2016. 

 (151) 10.02.2017. 

(732) ERASEM SEEDS D.O.O., Булевар Ослобођења 

127, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.07.01; 05.11.02; 27.05.01; 27.05.07; 

29.01.13 

(591) плава, зелена, браон.  

(511) Кл. 31:  семе за садњу; семе за сејање; семе за 

узгој биљака; семе за узгој воћа и поврћа; семе за 

усеве.  
 

(111) 72044 (181) 11.05.2026. 

(210) Ж- 2016-826 (220) 11.05.2016. 

 (151) 10.02.2017. 

(732) LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 

Slough, SL1 3UH, GB 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-

Л2, 11000 Београд 

(540) 

DUREX INTENSE 

(511) Кл. 3:  уља и лосиони за масажу; креме за 

масажу; гелови за масажу; купке за тело; препарати 

за чишћење за личну употребу укључујући сапуне и 

козметичке препарате; не-медицински препарати за 

личну употребу и за негу интимне регије; 

хидратантни препарати; етерична уља.   

Кл. 5:  контрацептивни препарати и супстанце; 

спермицидални гелови, течности и креме; хигијенски 

лубриканти и дезинфекциона средства за употребу у 

подручју вагине, пениса и ануса; лубриканти за 

личну употребу; вагинални овлаживачи; топикални 

препарати, наиме, спрејеви, гелови, течности и креме 

за сексуално здравље и  или повећање сексуалног 

узбуђења; фармацеутски препарати и супстанце, 

наиме додаци за сексуално здравље и  или повећање 

сексуалног узбуђења; дијагностички препарати и 

супстанце намењене за гинеколошка тестирања или 

за дијагностику сексуално преносивих болести.   

Кл. 10:  кондоми; контрацептивни, хигијенски или 

профилактички уређаји; апарати, инструменти и 

справе за масажу; електрични и електронски 

апарати, инструменти и справе за масажу; масажери 

за тело; масажери за личну употребу; вибратори; 

вибрационо прстење; сексуална брачна помагала; 

сексуалне играчке; сексуална помагала; делови и 

опрема за сву наведену робу.   
 

(111) 72045 (181) 10.05.2026. 

(210) Ж- 2016-811 (220) 10.05.2016. 

 (151) 13.02.2017. 

(732) CNH Industrial N.V., 25 St. James's Street, 

London SW1A 1HA, GB 

(740) Гордана Поповић, Борис Поповић, Лидија 

Ђерић, Катарина Костић, Таковска 19, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.07; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) црна, црвена, бела.  

(511) Кл. 36:  осигурање и финансијске услуге, 

наиме, услуге посредовања у осигурању, 

комерцијалне и потрошачке позајмице, лизинг и 

финансирање комерцијалних и потрошачких 

производа и услуге кредитних картица; финансијске 

услуге, наиме банкарске услуге; финансијске услуге 

за велепродајни и малопродајни лизинг и или 

куповину ратарске опреме, пољопривредних и 

индустријских трактора, као и машина за померање 

земље и грађевинске опреме; услуге кредита; 

позајмице (финансирање); услуге лизинга; 

финансирање лизинг куповина; услуге осигурања; 

консултације у вези са осигурањем; информације у 

вези са осигурањем; реосигурање; осигурање 

кредита, животно осигурање, животно кредитно 

осигурање, осигурање од штете и осигурање 

инвентара; гаранције у вези са маркетингом ратарске 

опреме, пољопривредних.и индустријских трактора, 

као и машина за померање земље и грађевинске 

опреме; услуге информација, саветовања и 

консултација у вези са свим горе поменутим 

услугама.   
 

(111) 72046 (181) 11.04.2026. 

(210) Ж- 2016-621 (220) 11.04.2016. 

 (151) 13.02.2017. 

(732) ТМБ ДИАМОНД ДОО, Николе Тесле 2,  

26000 Панчево, RS 
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(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.03.14; 05.05.01; 05.07.24; 05.09.24; 

25.01.01; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03  

(591) зелена, црвена, бела.  

(511) Кл. 1:  пољопривредне хемикалије, изузев 

фунгицида, хербицида, инсектицида и паразитицида; 

хемикалије за припрему земљишта.  
 

(111) 72047 (181) 23.05.2026. 

(210) Ж- 2016-928 (220) 23.05.2016. 

 (151) 13.02.2017. 

(732) FARMACEVTSKA HEMISKA 

KOZMETIČKA INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-

SKOPJE, Bul. Aleksandar Makedonski 12,  

1000 Skopje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс д.о.о.,  

11000 Београд, Студентски трг 4 

(540) 

MAPRAZAX 

(511) Кл. 5:  фармацеутски производи.  
 

(111) 72048 (181) 19.05.2026. 

(210) Ж- 2016-894 (220) 19.05.2016. 

 (151) 13.02.2017. 

(732) DC Comics, 2900 West Alameda Avenue, 

Burbank, California 91505, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-Л2, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.22  

(511) Кл. 3:  козметика, наиме руж за усне, сјај за 

усне и немедицински балзам за усне; маскара; лак за 

нокте; пудер за лице, крем3а за лице, лосион за кожу 

и гел за кожу; пудер за тело; уље за купање, гел за 

купање и немедицинске соли за купање; крема и 

лосион за руке; крема и лосион за тело; препарат за 

сунчање, наиме крема и лосион; крема за бријање и 

лосион за после бријања, препарат за чишћење кџе и не 

медицинске купке; дезодоранс за тело, колоњска вода и 

парфем; сапуни, наиме, течни сапун за купање, сапун у 

гелу и тврди сапун; детерџент сапун, наиме, течни и у 

праху; оплемењивачи рубља; дезодоранс у облику 

сапуна, сапун за кожу; и шампон и балсам.   

Кл. 9:  филмови у којима је тематика комедија, драма, 

акција, авантура и/или анимација и филмови за 

емитовање на телевизији у којима је тематика комедија, 

драма, акција, авантура и/или анимација; аудио видео 

дискови, и дигитални вишенаменски дискови (ДВД) 

који садрже музику, комедију, драму, акцију, авантуру 

и/или анимацију; стерео слушалице; батерије; бежични 

телефони; ЦД плејери; компјутерски ЦД РОМ дискови 

који садрже игре; телефон и/или радио пејџери; 

компакт диск плејери; радио апарати; подлоге за 

мишеве; наочаре, наочаре за сунце и футроле за њих; 

опрема за игре која се продаје као јединица за играње 

групних, рачунарских игрица у затвореном простору; 

софтвер који се може преузимати за коришћење у 

игрању онлајн рачунарских игрица, софтвер за 

рачунарске игрице који се може преузимати; софтвер за 

рачунарске игрице за коришћење на мобилним 

телефонима; програми за видео и рачунарске игрице; 

кертриџи за видео игрице; рачунарске и видео игрице 

које су дизајниране за хардверске платформе, наиме, 

конзоле за игрице и личне рачунаре; рачунарски 

софтвер за игре које се играју на машинама, 

укључујући и на слот машинама; рачунарски софтвер 

или фирмвер за игре на срећу на било којој 

компјутеризованој платформи, укључујући и за 

наменске конзоле за игрице, слот аутомате темељене на 

видеу, слот апарате с ролнама и терминале за видео 

лутрију; ЦД-Рам-ови и дигитални вишенаменски 

дискови за рачунарске игрице и рачунарски програми, 

наиме, софтвер који повезује дигитализоване видео и 

аудио медије на глобалну рачунарску мрежу 

информација; аудио-визуелни медијски садржај и који 

се могу преузимати из области забаве који приказују 

анимиране филмове, телевизијске серије, комедије, и 

драме; публикације које се могу преузимати налик 

књига које садрже ликове из анимираних филмова, 

акционих авантура, комедија и/или драма, стрипова, 

књига за децу, приручника за игрице, часописа који 

садрже ликове из анимираних филмова, акционих 

авантура, комедија и/или драмских филмова, бојанка, 

дечијих интерактивних књига и часописа из области 

забаве; додатна опрема за мобилне телефоне, наиме 

хандсфрее уређаји, футроле за мобилни телефон и 

маске за мобилни телефон; кодиране магнетне картице, 

наиме, телефонске картице, кредитне картице, 

готовинске картице, дебитне картице и кључ картице са 

магнетном траком; и декоративни магнети .   
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Кл. 14:  часовници; ручни сатови; накит; наруквице; 

наруквице за ножни зглоб; брошеви; ланчићи; 

привесци; дугмад за манжетне; минђуше; игле за ревер; 

огрлице; украсне игле; привесци за ланчиће; прстенови; 

шнале за каиш; кутије за накит; пертле за израду 

накита; музичке кутије за накит; накит од коже.  

Кл. 16:  штампане ствари и производи од папира, 

наиме књиге које садрже ликове из анимираних 

филмова, акционих авантура, комедија и/или 

драмских филмова, стрипови, књиге за децу, 

приручници за игрице, часопис и који садрже ликове 

из анимираних филмова, акционих авантура, 

комедија и/или драмских филмова, бојанке, дечије 

вежбанке; канцеларијски материјал, папир за писање, 

коверте, свеске, дневници, бележнице, честитке, 

колекционарске карте; литографије; хемијске оловке, 

оловке, пернице за њих, гумице, крејони, 

фломастери, оловке за бојење, прибор за сликање, 

креде и табле; декоративне налепнице, пресликачи, 

постери; самолепљиве пластичне фолије са 

одлепљивим папиром за монтирање слика у 

декоративне сврхе; монтиране и/или немонтиране 

фотографије; покривала за књиге, маркери за књиге, 

календари, украсни папир за паковање; поклони од 

папира који се деле на забавама и декорације од 

папира за забаве, наиме, папирне салвете, папирни 

подметачи, креп папир, позивни це, папирни 

столњаци, папирни украси за торте; штампане 

апликације за вез или тканине; штампане апликације 

за костиме, пиџаме, дуксерице и мајице. 

Кл. 18:  атлетске торбе, ранчеви за бебе, ранчеви, 

торбе за плажу, торбе за књиге, торбе за пелене, 

велике торбе, торбе са каишем преко груди, актовке, 

торбе за теретану, велике ручне ташне, мале торбице 

за новац, торбице за ношење око струка, руксаци, 

спортске торбе за ношење око струка, торбе за 

куповину, торбе за куповину за вишекратну 

употребу; кишобрани; новчаници; модни аксесоари 

од коже, наиме, новчаници, ручне торбице и 

каишеви; кожни привесци за кључеве; привесци за 

кључеве од имитације коже.   

Кл. 21:  производи од стакла, керамике и грнчарије, 

наиме, шоље, крчази, чиније, тањири, шољице за кафу 

и шољице; стакларија за напитке, наиме, шоље, крчази 

и чаше за пиће; сетови са посудом за шећер и посудом 

за павлаку за кафу; шоље за бебе; посуде за колаче; 

фигурице од керамике, стакла и порцелана; не-

електричне посуде за кување кафе које нису од 

племенитих метала; кутије за ручак; гамеле за пренос 

хране; корпе за отпадни папир; посуде за лед; 

пластичне кофице; полице за туш кабине; модле за 

колаче; прибор за послуживање, наиме, лопатице за 

пите, постоља за торте, спатуле, стругачи, и лопатице за 

колаче; чутуре; пластични подметачи; 

термоизолационе кутије за храну или пиће; ножеви за 

колаче; вадичеп; празне флаше за воду; декантери; боце 

и чутуре за пиће; рукавице за баштованство; гумене 

рукавице за домаћинство; и посуђе за ручавање, наиме, 

папирни тањири и папирне шољице.   

Кл. 24:  текстил за купатило, наиме, пешкири за 

купање и мали пешкири; постељина, наиме, ћебад за 

кревете, балдахине за кревете, заштитне навлаке за 

душек, чаршави за кревет, покривачи за кревет, 

јастучнице, јоргани, навлаке за јоргане, навлаке за 

душеке, навлаке за кревет са порубом, текстилне 

оградице за креветац, декоративне јастучнице са 

порубом и покривачи за кревет; зидна таписерија од 

текстила; завесе; драперије; памук, полиестер и/или 

најлон; платно; текстил за кухињу, наиме, роштиљ 

рукавице, салвете од платна, крпе за судове, 

столњаци од платна, кухињски пешкири, подметачи 

од платна, рукавице за рерну, рукавице за прање; 

уски столњаци (ранери за сто) од платна, држачи за 

шерпе и платнени подметачи за чаше, марамице, 

килтови, и пешкири за голф.  

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

мушкарце, жене и децу -наиме, кошуље, мајице, 

дуксерице, тренерке за трчање, панталоне, гаће, 

шорцеви, мајице без рукава, одећа за кишу, дечије 

портикле од тканине, сукње, блузе, хаљине, трегери, 

џемпери, јакне, капути, кишни мантили, одела за 

снег, кравате, кућне хаљине, шешири, капе, 

штитници за сунце, рукавице, каишеви, мараме, 

одећа за спавање, пиџаме, женско рубље, доњи веш, 

чизме, ципеле, патике, сандале, чарапе, кратке 

чизмице, чарапе-папуче, одећа за купање и костими 

и маске за маскенбал и ноћ Вештица који се продају 

у вези са истим.   

Кл. 28:  играчке и спортски производи, укључујући 

игре и играчке - наиме, акцијске фигурице и додатну 

опрему за исте; објекте за акцијске фигурице; играчке 

намештај; плишане играчке; балони; играчке за купање 

у кади; дечије играчке за вожњу; опрема продавана као 

целина за играње карташких игара; играчке возила; 

лутке; летећи дискови; електронске ручне игрице; 

играћа опрема продавана као целина за играње стоних 

игара, карташких игара, манипулативних игара, игара у 

салону и игара са метама акцијског типа; самостојеће 

играће машине са видео излазом; слот машине; опрема 

за играње, наиме, слот машине са или без видео излаза; 

слагалице и манипулативне пузле; маске за лице од 

папира; скејтбордови; клизаљке за лед; играчке које 

прскају воду; лопте - наиме, лопте за игралиште, 

фудбалске лопте, бејзбол лопте, кошаркашке лопте; 

рукавице за бејзбол; пловци за пливање за рекреативну 

употребу; плутајућа помагала за пливање за 

рекреативну употребу; табле за сурфовање; табле за 

пливање за рекреативну употребу; пераје за пливање; 

играчке посуђе и посуде за печење; играчке банке; 

играчке снежне кугле; папирни шешири за забаве; и 

украси за божићну јелку.   
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Кл. 29:  прерађено и сушено поврће; прерађено и 

сушено воће, прерађен женшен (гинсенг); суво 

грожђе, воћне салате, воћни желеи, мермеладе; 

конзервисани црни лук, конзервисане маслине; 

кандирано воће; сокови од воћа и поврћа за кување; 

џемови, путер од орашастих плодова са чоколадом, 

какао бутер и путер од кикирикија; воће и поврће у 

конзерви; кисели краставци; храна и пиће на бази 

соје за употребу као замена за млеко; смрзнуто воће 

и поврће; чипс од кромпира; прерађено и сушено 

месо; месо; млеко; плодови мора; и маргарин.   

Кл. 30:  колачићи, базе за прављење милк шејкова, 

житарице за доручак, жвакаћа гума за прављење 

балона, декорације за торту од бомбона, жвакаћа 

гума, смрзнуте посластице, крекери, смрзнути јогурт, 

сладолед, переце, слатки чипс од кикирики путера, 

слад за храну; сqјин слад; кекс са сладом; слаткиши 

од шећера, наиме бомбоне, шећерне табле, ментол 

бомбоне, кокице преливене шећером и карамелом, и 

шећерна декорација за торте; јестиви украси за 

торту; пиринчани колачићи; пастиле; пецива; 

бисквити и хлеб; пића од кафе са млеком; какао 

напици са млеком, пића на бази чоколаде, кафа и 

напици на бази кафе, какао и напици на бази какаа; 

чај, наиме, чај од женшена (гинсенга), црни чај, 

зелени чај, оолонг чај, чај од јечма и чај од листа 

јечма; омекшивачи за месо за употребу у 

домаћинству; везивни агенси за сладолед.  

Кл. 32:  сокови од поврћа за пиће; слатка пића 

припремљена са пмнцем и сладом, воћни прашак, 

воћни сируп, концентровани воћни сок; лимунаде и 

сируп за прављење лимунаде; кола сируп; прашкови 

за газирање пића; пилуле за газирање пића; 

безалкохолна пића, наиме газирана безалкохолна 

пића, воћни нектари; воћни сокови, воћна пића, 

безалкохолна пића са аромом воћа, воћни пунч, 

селтерс вода, сода вода, вода за пиће и напици за 

спортисте; препарати за прављење газиране воде и 

сокова; минерална и изворска вода.   

Кл. 41:  услуге разоноде, наиме, пружање онлајн 

видео игрица; пружање онлајн компјутерских 

игрица, омогућавање привременог коришћења видео 

игрица које се не могу преузети; услуге производње 

софтвера за видео и компјутерске игрице; услуге 

разоноде у погледу играних, хумористичних, 

драмских, анимираних, и реалитy телевизијских 

серија; продукција играних, хумористичних, 

драмских, анимираних, и реалитy телевизијских 

серија; дистрибуција и приказивање играних, 

хумористичких, драмских и анимираних 

биоскопских филмова; продукција играних, 

хумористичких, драмских и анимираних 

биоскопских филмова; позоришне представе како 

анимиране тако и игране; интернет услуге које 

пружају информације путем електронске глобалне 

компјутерске мреже у области разоноде а посебно у 

вези са игрицама, музиком, филмовима, и 

телевизијом; омогућавање приступу интернет 

страници која садржи филмске клипове (исечке), 

фотографије и друге мултимедијалне материјале; 

пружања вести о тренутним догађајима и разоноди, и 

информација у вези са образовним и културним 

догађајима, путем глобалне компјутерске мреже; и 

пружање информација у вези са конкретном 

разонодом путем електронске глобалне 

комуникационе мреже а у виду играних филмова, 

комедија, драма и анимираних програма и 

продукције играних хумористичких, драмских и 

анимираних филмова за дистрибуцију путем 

глобалне компјутерске мреже; услуге пружања 

компјутерске игрице којој се може приступити путем 

телекомуникационе мреже; и пружање услуга онлајн 

електронског издаваштва књига и периодичних 

публикација; услуге издаваштва књига и часописа; 

услуге издаваштва књига и часописа из области 

стрипова и графичких новела; услуге издаваштва 

дечијих књига; услуге издаваштва електронских 

публикација; пружање услуга онлајн електронског 

издаваштва, наиме, онлајн издавање текстова и 

графичких радова других који садрже чланке, приче, 

сценарија, стрипове, приручнике за игрице, 

фотографије и визуелне материјале; публикације које 

се не могу преузети у облику књига које садрже 

ликове из анимираних извора, акционих авантура, 

комедија и/или драма, стрипова, књига за децу, 

приручника за игрице, часописа који садрже ликове 

из анимираних извора, акционих авантура, комедија 

и/или драма, бојанки, дечијих вежбанки и часописа 

из области разоноде; услуге забавних паркова; 

услуге вожњи у забавним парковима; живи или 

унапред снимљени наступи и/или филмови; услуге 

информисања о разоноди и/или рекреацији; услуге 

клубова за разоноду.   
 

(111) 72049 (181) 24.05.2026. 

(210) Ж- 2016-934 (220) 24.05.2016. 

 (151) 13.02.2017. 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 

Centerville Road, Suite 300, Wilmington Delaware, 

19808, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-Л2, 

11000 Београд 

(540) 

WILD MINTY 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 
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пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају; електронски 

уређаји и њихови делови који служе за загревање 

цигарета или дувана.   
 

(111) 72050 (181) 18.09.2025. 

(210) Ж- 2015-1544 (220) 18.09.2015. 

 (151) 13.02.2017. 

(732) ALL STAR C.V., One Bowerman Drive, 

Beaverton, Oregon 97005, US 

(740) Гордана Поповић, Борис Поповић, Лидија 

Томасовић, Катарина Костић, Таковска 19,  

11000 Београд 

(540) 

CONS 

(511) Кл. 25. покривала за главу, обућа и опрема; 

одећа; ципеле; спортска обућа; атлетске патике; 

патике за кошарку; патике за скејт-борд; патике за 

трчање; ципеле на потпетицу; ципеле против 

клизања; сандале; чизме; мајице; кошуље; дуксеви; 

тренерке; панталоне; шорцеви; јакне; ветровке; 

капути; анораци; пуловери; џемпери; поткошуље; 

дресови; чарапе; поло мајице; рукавице; шалови, 

купаћи костими; хаљине; сукње; знојнице; знојнице 

за ручни зглоб; весте; блејзери; машне; одећа за 

загревање; атлетске униформе; каишеви; оглавина, 

доње рубље, капе, шешири, визири, траке за главу; 

грудњаци. 
 

(111) 72051 (181) 19.05.2026. 

(210) Ж- 2016-893 (220) 19.05.2016. 

 (151) 13.02.2017. 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 

Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 

19808, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс , Светогорска 7-

Л2, 11000 Београд 

(540) 

LUCKY STRIKE RESIZED 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете, филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају; електронски 

уређаји и њихови делови који служе за загревање 

цигарета или дувана.   
 

 

(111) 72052 (181) 18.05.2026. 

(210) Ж- 2016-889 (220) 18.05.2016. 

 (151) 13.02.2017. 

(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 

Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс, Светогорска 7-

Л2, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.20; 27.05.13; 27.05.24; 29.01.01  

(591) црвена, 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) 72053 (181) 23.12.2021. 

(210) Ж- 2011-1934 (220) 23.12.2011. 

 (151) 13.02.2017. 

(732) Telenor d.o.o., 11070 Novi Beograd, Omladinskih 

brigada 90, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12  

(591) бела, плава.  

(511) Кл. 9:  компјутерски програми.  

Кл. 16:  хартија, картон ; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор 

осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне 

потребе; уметнички материјали; кичице;  материјали 

за обуку и наставу (изузев апарата); пластични 

омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање; 

штампарска слова; клишеи. 

Кл. 38:  телекомуникације.   
 

(111) 72054 (181) 18.02.2026. 

(210) Ж- 2016-243 (220) 18.02.2016. 

 (151) 13.02.2017. 

(732) Тања Димитријевић, Опленачка 37, Београд, RS 
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(740) Слободан Голубовић, Книћанинова 3, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(591) бела, црна.  

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

козметика, лосиони за косу; пасте за зубе; 

козметички производи од природних супстанци.  

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

дијететски додаци намењени допуни нормалне 

исхране или ради побољшања здравља; замена 

оброка, дијететска храна и напици, прилагођени за 

медицинску или ветеринарску употребу.  

Кл. 44:  медицинске услуге; услуге неге лепоте које 

пружају лица или установе људима и животињама.  
 

(111) 72055 (181) 24.03.2026. 

(210) Ж- 2016-516 (220) 24.03.2016. 

 (151) 14.02.2017. 

(732) GRUPO BIMBO S.A.B.  DE  C.V., Prolongación 

Paseo de la Reforma no. 1000 Colonia Peña Blanca 

Santa Fe Delegación Alvaro Obregón C.P. 01210 

México Distrito Federal, MX 

(740) Нинковић Ђурђе, адвокат, 11000 Београд, 

Балканса 49 

(540) 

 

(531) 26.11.13; 27.05.11; 27.05.13; 29.01.01  

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 30:  слаткиши направљени већим делом од 

чоколаде; пралине; чоколадне штанглице са филом и 

без фила; чоколада обложена слатким од слеза изгледа 

кокице; чоколада у комбинацији са играчкама (јаја 

изненађења); колачи од обланде; пржене грицкалице на 

бази кукурузног и пшеничног брашна.  
 

(111) 72056 (181) 01.03.2026. 

(210) Ж- 2016-354 (220) 01.03.2016. 

 (151) 14.02.2017. 

 

 

(732) ХЦП Д.О.О., Наке Спасић, 11040 београд- 

Савски венац, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.05; 27.05.01  

(511) Кл. 9:  појачала, предпојачала, појачала за 

слушалице, звучници, уређаји за репродуковање 

звука, конвертори звука.  
 

(111) 72057 (181) 28.03.2026. 

(210) Ж- 2016-533 (220) 28.03.2016. 

 (151) 14.02.2017. 

(732) SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC 

EQUIPMENT CO., LTD, B509 5/F, BUILDING 2, 

SAIGE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, 

NORTH OF HUAQIANG ROAD, FUTIAN, 

SHENZHEN, CN 

(740) Ана Мамић, Господар Јевремова 41,  

11000 Београд 

(540) 

YONGNUO 

(511) Кл. 9:  оптичка сочива; објективи (оптичка 

сочива); фотографске камере; блицеви фотографски; 

мобилни телефони; видео рекордери; видео камере; 

компјутери; апарати за даљинску контролу; затварачи 

(фотографски); пуњачи батерија; штампачи за 

компјутере; батерије електричне; смартфони.  

Кл. 10:  медицински апарати и инструмент; апарати за 

мерење крвног притиска; термометри за медицинску 

употребу; дијагностички апарати за медицинску 

употребу; галвански терапеутски уређаји; 

физиотерапеутски уређаји; слушна помагала; флашице 

за храњење; кондоми; вештаки удови; ортопедски 

артикли; хируршки материјали за зашивање.  

Кл. 12:  ваздушна возила; летилице; возила на 

даљинско управљање (нису играчке).  
 

(111) 72058 (181) 18.03.2025. 

(210) Ж- 2015-461 (220) 18.03.2015. 

 (151) 14.02.2017. 

(732) DELHAIZE GROUP, Société Anonyme, Rue 

Osseghem, 53, B-1080 Molenbeek-Saint-Jean 

(Bruxelles), BE 

(740) Павловић Гордана, адвокат, Павловић Миливоје, 

адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000 Београд  

(540) 
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(531) 03.01.02; 10.03.11; 26.04.15; 26.04.24; 27.05.24; 

29.01.05; 29.01.15  

(591) лила, бела, жута, црна, црвена.  

(511) Кл. 35:  услуге продаје на мало и/или на велико 

у супермаркетима или другим самоуслужним 

продајним просторима или наручивањем из каталога 

путем поште или путем средстава телекомуникације 

или путем глобалних компјутерских мрежа у вези са 

следећим производима: боје, фирнајзи, лакови, 

средства за заштиту од рђе и труљења (пропадања) 

дрвета, материје за бојење, средства за нагризање, 

средства за бељење и друге супстанце за прање, 

средства за чишћење, полирање, рибање, абразивна 

средства, сапуни, парфимерија, етерична уља, 

козметички производи, лосиони за косу, препарати 

за негу зуба, индустријска уља и масти, средства за 

подмазивање, смесе за упијање, влажење и везивање 

прашине, горива и материје за осветљавање, свеће, 

фитиљи за осветљење, фармацеутски, ветеринарски 

и хигијенски производи, дијететски производи 

прилагођени за употребу у медицини, храна за бебе, 

фластери, материјал за превијање, препарати за 

уништавање гамади, фунгициди, хербициди, ручни 

алат и направе, на ручни погон, прибор за јело, 

хладно оружје, жилети и бријачи, апарати и 

инструменти научни, електрични, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, мерење, 

сигнализацију, контролу (инспекцију), помоћ 

(спасавање) и наставу, апарати за снимање, пренос 

или репродукцију звука или слике, носачи 

магнетских података, дискови за снлрнање, рачунске 

машине, уређаји за обраду података и компјутери, 

апарати за гашење пожара, апарати за осветљавање, 

грејање, производњу паре, кување, хлађење, сушење, 

вентилацију, снабдевање водом и санитарне сврхе, 

хартија, картон и роба производи од ових материјала, 

штампане ствари, књиqовезачки материјал, 

фотографије, канцеларијски материјал, лепкови за 

канцеларијску или кућну употребу, материјали за 

уметнике, сликарске четкице, писаће машине и 

канцеларијски прибор, наставни и школски 

материјал, пластични материјали за паковање, карте 

за играње, штампарска слова, штампарска клишеа, 

кожа и имитација коже и производи од ових 

материјала, сирове коже, сандуци, кофери и путне 

торбе, кишобрани, сунцобрани и штапови за ходање, 

бичеви, сарачка и седларска роба, намештај, 

огледала, рамови, производи од дрвета, плуте, трске, 

рогоза, прућа, рога, кости, слоноваче, китове кости, 

шкољке, ћилибара, седефа, сепиолита и замена свих 

ових материјала, или од пластике, прибор и посуђе за 

домаћинство или кухињу, чешљеви и сунђери, четке, 

материјали за четкарство, прибор за чишћење, 

челична вуна, необрађено или полуобрађено стакло, 

стакларија, порцелан и фајанс, ужад, канапи, мреже, 

тенде, цираде, вреће и торбе, материјали за пуњење, 

конац и пређа за текстилну употребу, одећа, обућа и 

покривала главе, тканине и текстилни производи, 

прекривачи за кревете и столове, чипке и вез, 

украсне траке и пантљике, дугмад, копче и петље, 

шпенадле и игле, вештачко цвеће, ћилими и теписи, 

простирке, асуре, отирачи, Иинолеум и други 

производи за прекривање подова, зидне тапете и 

прекривачи за зидове, игре, играчке, гимнастички и 

спортски артикли, украси за јелку, месо, риба, 

живина и дивљач, екстракти од меса, во ће и поврће 

конзервисано, сушено и кувано, зимница, желеи, 

џемови, воћни компоти, јаја, млеко и млечни 

производи, јестива уља и масти, какао, шећер, 

пиринач, тапиока, саго, замена кафе, брашно и 

производи од житарица, хлеб, пецива, кондиторски 

производи, сладолед, мед, сируп од меласе, квасац, 

прашак за пециво, со, сенф, сирће, сосови (као 

зачини), зачини, лед, пољопривредни, вртларски и 

шумарски производи и зрневље, свеже воће и 

поврће,семе, природне биљке и цвеће, храна за 

животиње, слад, алкохолна пића, дуван, производи за 

пушаче, шибице; пружање помоћи у менаџменту и 

организацији пословања, укључујући саветовање и 

пружање информација у вези с тим, између осталог и 

за малопродајне фирме и робне куће, давање 

административних, комерцијалних и рекламних 

информација и саветовање у вези са менаџментом 

пословања на мало, пружање помоћи и саветовање у 

менаџменту и организацији пословања, између 

осталог и у вези са велепродајом и малопродајом, 

укључујући наручивањем из каталога путем поште 

или путем телекомуникацијских медија или путем 

глобалне компјутерске мреже, услуге продајне 

промоције, посебно путем картица лојалности 

(Иоyалтy цард) које омогућавају добијање поклона, 

ваучера и промотивних понуда, оглашавање 

директном поштом, електронском поштом, 

промотивне понуде (продајне промоције), 

организација пословних активности за промоцију 

лојалности купаца (рекламирање), и пословни и 

административни менаџмент наведених активности.   
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права 

у периоду од 16.07.2016. до 15.08.2016. године: 

 

Жиг рег. бр. 29010 чији је носилац 

GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

BB, RS, престао је да важи дана 26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 29014 чији је носилац PHILIP 

MORRIS PRODUCTS INC., 3601 COMMERCE 

ROAD, RICHMOND, VIRGINIA 23234, US, престао 

је да важи дана 26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 29027 чији је носилац BRITISH 

AMERICAN TOBACCO(BRANDS), 2711 

CENTERVILLE ROAD, SUITE 300, WILMINGTON, 

DELAWARE 19808, US, престао је да важи дана 

26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 29030 чији је носилац ALFRED 

DUNHILL LIMITED, 15 Hill Street, London W1J 5QT, 

GB, престао је да важи дана 26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 29030 чији је носилац ALFRED 

DUNHILL LIMITED, 15 Hill Street, London W1J 5QT, 

GB, престао је да важи дана 26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 29057 чији је носилац 

GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

BB, YU, престао је да важи дана 06.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 29058 чији је носилац BRISTOL-

MYERS SQUIBB COMPANY, 345 PARK AVENUE, 

NEW YORK, N.Y. 10154, US, престао је да важи дана 

06.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 29060 чији је носилац Europe 

Brands S.à r.l., 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, 

LU, престао је да важи дана 06.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 29066 чији је носилац Philip 

Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 06.08.2016. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 29074 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 06.08.2016. године. 

Жиг рег. бр. 29102 чији је носилац 

GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 

BB, YU, престао је да важи дана 06.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 29117 чији је носилац FMC 

CORPORATION, 2000 MARKET STREET, 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19103, US, 

престао је да важи дана 06.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 29120 чији је носилац ANSELL 

GLOVE VERTRETUNG GMBH, 

STAHLGRUBERRING 3, 8000 MUNCHEN 82, DE, 

престао је да важи дана 06.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 39693 чији је носилац 

HEMOFARM KONCERN A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vršac, VRŠAC, BEOGRADSKI PUT B.B., 

YU, престао је да важи дана 23.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 41312 чији је носилац UNICO, 

SAM. ZANATSKO-TRGOVINSKA I 

UGOSTITELJSKA RADNJA, vl. IGNJATOVIĆ 

DEJAN, PANČEVO, BRANKA RADIČEVIĆA 3, YU, 

престао је да важи дана 02.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 41825 чији је носилац 

DEUTSCHE TELECOM AG, FRIEDRICH-EBERT-

ALLEE 140, D-53113 BONN, DE, престао је да важи 

дана 20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 41826 чији је носилац BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, Globe 

House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB, 

престао је да важи дана 26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 42012 чији је носилац CARLETTI 

A/S, DK-8541 SKODSTRUP, DK, престао је да важи 

дана 30.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 42014 чији је носилац Bayer 

Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Straße 10, 

40789 Monheim am Rhein, DE, престао је да важи 

дана 08.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 42671 чији је носилац Rémy 

Cointreau Luxembourg S.A. , 7 rue de la Déportation, 

1415 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, LU, 

престао је да важи дана 18.07.2016. године. 
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Жиг рег. бр. 51310 чији је носилац ATLAS 

ELECTRONICS D.O.O.-SURDULICA, Belo Polje bb, 

17530 Surdulica, YU, престао је да важи дана 

19.07.2016. године. 
 

Жиг рег. бр. 51372 чији је носилац Privredno 

društvo "Grand prom" a.d. za proizvodnju, promet i 

usluge, Beogra-Novi Beograd, Surčinska 6a, RS, 

престао је да важи дана 20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 51373 чији је носилац Privredno 

društvo “Grand Prom“ a.d. za proizvodnju, promet i 

usluge, Beograd- Novi Beograd, Surčinska 6a, RS, 

престао је да важи дана 26.07.2016. године. 
 

Жиг рег. бр. 51374 чији је носилац Privredno 

društvo "Grand prom" a.d. za proizvodnju, promet i u 

usluge, Beograd-Novi Beograd, Surčinska 6a, RS, 

престао је да важи дана 26.07.2016. године. 
 

Жиг рег. бр. 51395 чији је носилац 

PHARMANOVA D.O.O. Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda, Industrijska 8, 11500 Obrenovac, 

RS, престао је да важи дана 21.07.2016. године. 
 

Жиг рег. бр. 51396 чији је носилац 

PHARMANOVA D.O.O. Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda, Industrijska 8, 11500 Obrenovac, 

RS, престао је да важи дана 21.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 51527 чији је носилац 

AGROMARKET доо, Краљевачког батаљона 235/2, 

34000 Крагујевац, RS, престао је да важи дана 

04.08.2016. године. 
 

Жиг рег. бр. 51605 чији је носилац 

REMEVITA D.O.O. ZA PROIZVODNJU LEKOVA 

NIŠ, ul. Vazduhoplovaca bb, Niš, RS, престао је да 

важи дана 12.08.2016. године. 
 

Жиг рег. бр. 51639 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

27.07.2016. године. 
 

Жиг рег. бр. 51640 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

27.07.2016. године. 
 

Жиг рег. бр. 51641 чији је носилац Strauss Coffee 

B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

27.07.2016. године. 

Жиг рег. бр. 52516 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 27.07.2016. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 52682 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

27.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 52683 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

27.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 52684 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

27.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 52685 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

27.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 52795 чији је носилац Artalk 

d.o.o., Beograd, Dositejeva 7a, RS, престао је да важи 

дана 12.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53754 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53755 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53756 чији је носилац Merck 

Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse 

Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи 

дана 26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53757 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53758 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

26.07.2016. године. 
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Жиг рег. бр. 53759 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53760 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53761 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53762 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53763 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53769 чији је носилац Societe des 

Produits Nestle S.A., 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 22.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53770 чији је носилац Checkpoint 

Systems, Inc., 101 Wolf Drive, P.O. Box 188, Thorofare, 

NJ 08086, US, престао је да важи дана 27.07.2016. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 53771 чији је носилац Sun Stars & 

Sons Pte. Ltd., Block 22, Havelock Road # 01-711, 

Singapore 160022, SG, престао је да важи дана 

29.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53778 чији је носилац Checkpoint 

Systems, Inc., 101 Wolf Drive, P.O. Box 188, Thorofare, 

NJ 08086, US, престао је да важи дана 12.08.2016. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 53788 чији је носилац NAVIP 

A.D., 11080 Beograd-Zemun, Mozerova 7, RS, престао 

је да важи дана 12.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53790 чији је носилац 

"TRIPLAST" d.o.o., 18000 Niš, Lipa 9 Durlan II, RS, 

престао је да важи дана 15.08.2016. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 53792 чији је носилац Search for 

Common Ground, 1601 Connecticut Avenue, NW Suite 

200 Washington, DC 20009, US, престао је да важи 

дана 12.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53800 чији је носилац PLANETA 

TRAVEL, Glavna 31, Beograd, 11080 Zemun, RS, 

престао је да важи дана 26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53850 чији је носилац Kasumović 

Emir, Valterova 171, 31300 Prijepolje, RS, престао је 

да важи дана 01.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53853 чији је носилац TURISMO 

ANDALUZ, S.A., Compania 40, 29008 Malaga, ES, 

престао је да важи дана 03.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53854 чији је носилац 

MOTOROLA, INC. a Delaware corporation, 1303 E. 

Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US, престао је 

да важи дана 05.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53855 чији је носилац Motorola 

Trademark Holdings, LLC, 222 W. Merchandise Mart 

Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US, престао је да 

важи дана 05.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53856 чији је носилац 

MOTOROLA, INC. a Delaware corporation, 1303 E. 

Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US, престао је 

да важи дана 05.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53857 чији је носилац Motorola 

Trademark Holdings, LLC, 222 W. Merchandise Mart 

Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US, престао је да 

важи дана 05.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53864 чији је носилац Tanja 

Beljanski, Novosadskog sajma 10, 21000 Novi Sad, RS, 

престао је да важи дана 08.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53865 чији је носилац 

HEMOFARM A.D.farmaceutsko-hemijska industrija 

Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је 

да важи дана 04.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53868 чији је носилац "POLITIKA 

NOVINE I MAGAZINI" Društvo za izdavanje novina i 

magazina d.o.o., Beograd, Makedonska 29, RS, престао 

је да важи дана 21.07.2016. године. 
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Жиг рег. бр. 53869 чији је носилац "POLITIKA 

NOVINE I MAGAZINI" Društvo za izdavanje novina i 

magazina d.o.o., Makedonska 29, Beograd, RS, престао 

је да важи дана 21.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53870 чији је носилац 

PHARMANOVA D.O.O. Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda, Industrijska 8, 11500 

Obrenovac, RS, престао је да важи дана 21.07.2016. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 53871 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju mesnih proizvoda i konzervi "YUHOR 

Export" AD, Jagodina, Kablovska bb, RS, престао је да 

важи дана 26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53880 чији је носилац Wyeth LLC, 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 

US, престао је да важи дана 01.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53881 чији је носилац Wyeth LLC, 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 

US, престао је да важи дана 01.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53882 чији је носилац Wyeth LLC, 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, 

US, престао је да важи дана 01.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53885 чији је носилац OPTIX 

d.o.o., Oračka 13, 11080 Beograd, RS, престао је да 

важи дана 29.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53893 чији је носилац BERLAST 

D.O.O. za proizvodnju sportske odeće, Subotica, Jenea 

Kalmara 12, RS, престао је да важи дана 05.08.2016. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 53908 чији је носилац Sun Stars & 

Sons Pte. Ltd., Block 22, Havelock Road # 01-711, 

Singapore 160022, SG, престао је да важи дана 

29.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 53977 чији је носилац 

ENJABONARTE SPAIN, S.A., C/Montera, 21-3 Dcha., 

28013 Madrid, ES, престао је да важи дана 18.07.2016. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 53978 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 54032 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54033 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54034 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54035 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54036 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54037 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54041 чији је носилац Turistička 

agencija "KARPATI" d.o.o. Novi Sad, Novi Sad, Danila 

Kiša 17a, RS, престао је да важи дана 09.08.2016. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 54042 чији је носилац Turistička 

agencija "KARPATI" d.o.o. Novi Sad, Novi Sad, Danila 

Kiša 17a, RS, престао је да важи дана 09.08.2016. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 54043 чији је носилац D.O.O. 

"REPTILE" Novi Sad, Đorđa Rajkovića 23, Novi Sad, 

RS, престао је да важи дана 08.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54065 чији је носилац Internet 

Crna Gora d.o.o., Moskovska 29, Podgorica, RS, 

престао је да важи дана 10.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54067 чији је носилац 

"FOODLAND" DOO BEOGRAD, Omladinskih brigada 

86, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 

15.08.2016. године. 
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Жиг рег. бр. 54068 чији је носилац 

APATINSKA PIVARA APATIN DOO, APATIN, TRG 

OSLOBOĐENJA 5, RS, престао је да важи дана 

12.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54103 чији је носилац Škandro 

Gordana, Daničareva 42, Beograd, YU, престао је да 

важи дана 02.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54126 чији је носилац Motorola 

Trademark Holdings, LLC, 222 W. Merchandise Mart 

Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, US, престао је да 

важи дана 09.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54140 чији је носилац Amiga, Inc. 

a US for-profit corporation operating under the laws of 

the State of Delaware, 167 Madison Avenue, Suite 301, 

New York, NY 10016, US, престао је да важи дана 

09.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54147 чији је носилац Preduzeće 

BUDI SVOJ ČOVEK d.o.o., Beograd, Dositejeva 12, 

YU, престао је да важи дана 19.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54202 чији је носилац EGAL 

METERING D.O.O.-BEOGRAD, Novobrdska 10, 

11000 Beograd, YU, престао је да важи дана 

19.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54204 чији је носилац Raleigh 

Enterprises, LLC, 100 Wilshire Blvd. Suite 800, Santa 

Monica CA90410, US, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54205 чији је носилац Raleigh 

Enterprises, LLC, 100 Wilshire Blvd. Suite 800, Santa 

Monica CA90410, US, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54206 чији је носилац Preduzeće 

za saobraćaj, turizam i trgovinu "FUDEKS" d.o.o., 

Beograd, Balkanska 47, YU, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54210 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge "Bago" d.o.o., 

Beograd, Ace Joksimovića 64, YU, престао је да важи 

дана 25.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54219 чији је носилац DOO 

"PETROLINE" NOVI SAD, Bulevar Oslobođenja 95, 

21000 Novi Sad, YU, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

Жиг рег. бр. 54228 чији је носилац Snježana 

Rajačić, Beograd, Dragice Končar 12, YU, престао је да 

важи дана 26.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54296 чији је носилац M. 

SAKELLARIS ABEE, Paradision 25-27, 111 47 Galatsi 

Attikis, GR, престао је да важи дана 21.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54304 чији је носилац Preduzeće 

za trgovinu i usluge BRIVEKS INTERNATIONAL 

d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 87/135, YU, престао је 

да важи дана 03.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54305 чији је носилац Crnogorski 

Telekom a.d., Moskovska 29, 81000 Podgorica, ME, 

престао је да важи дана 10.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54318 чији је носилац AD 

"Cobest", Raška Vukadinovića 6, 11400 Mladenovac, 

RS, престао је да важи дана 25.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54395 чији је носилац Jovan 

Jelovac, Cara Dušana 28, Beograd, YU, престао је да 

важи дана 05.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54396 чији је носилац Jovan 

Jelovac, Cara Dušana 28, Beograd, YU, престао је да 

важи дана 05.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54475 чији је носилац BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (Brands) Inc., 2711 Centerville 

Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US, 

престао је да важи дана 27.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54656 чији је носилац DGA 

GROUP doo, Višnjićeva 2/1, 34000 Kragujevac, RS, 

престао је да важи дана 11.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54658 чији је носилац 

Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, 

7330 Brande, DK, престао је да важи дана 12.08.2016. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 54691 чији је носилац AD za 

proizvodnju i promet sapuna, kozmetike i 

parafarmaceutskih proizvoda "Slavica-Parafarm", 

Subotica, Somborski put 58, RS, престао је да важи 

дана 19.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 54730 чији је носилац Jovan 

Jelovac, Cara Dušana 28, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 05.08.2016. године. 
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Жиг рег. бр. 54751 чији је носилац KATARINA 

NIKOL REBRAČA, Baba Višnjina 19, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 27.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 55305 чији је носилац ZVIJEZDA 

dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Marijana Čavića 1 Zagreb, HR, престао је да важи дана 

20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 55686 чији је носилац T-MOBILE 

CRNA GORA D.O.O. PODGORICA, Moskovska 29, 

81000 Podgorica, ME, престао је да важи дана 

10.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 55693 чији је носилац Preduzeće 

za usluge, preradu žitarica, proizvodnju hleba, testenine i 

skrobarskih proizvoda AD Kompanija FIDELINKA, 

Subotica, Čantavirski put bb, RS, престао је да важи 

дана 27.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 55695 чији је носилац Preduzeće 

za usluge, preradu žitarica, proizvodnju hleba, testenine i 

skrobarskih proizvoda AD Kompanija FIDELINKA, 

Subotica, Čantavirski put bb, RS, престао је да важи 

дана 27.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 55696 чији је носилац Preduzeće 

za usluge, preradu žitarica, proizvodnju hleba, testenine i 

skrobarskih proizvoda AD Кompanija FIDELINKA, 

Subotica, Čantavirski put bb, RS, престао је да важи 

дана 27.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 55697 чији је носилац Preduzeće 

za usluge, preradu žitarica, proizvodnju hleba, testenine i 

skrobarskih proizvoda AD Kompanija FIDELINKA, 

Subotica, Čantavirski put bb, RS, престао је да важи 

дана 27.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 55871 чији је носилац Institut 

"Mihajlo Pupin" Beograd, Volgina 15, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 10.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 55872 чији је носилац Institut 

"Mihajlo Pupin" Beograd, Volgina 15, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 10.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 55873 чији је носилац Institut 

"Mihajlo Pupin" Beograd, Volgina 15, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 10.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 55902 чији је носилац Institut 

"Mihajlo Pupin" Beograd, Volgina 15, Beograd, RS, 

престао је да важи дана 10.08.2016. године. 

Жиг рег. бр. 57042 чији је носилац "Grand 

prom" а.d. za proizvodnju, promet i usluge, Beograd-

Novi Beograd, Surčinska 6а, RS, престао је да важи 

дана 20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 57043 чији је носилац "Grand 

prom" a.d. za proizvodnju, promet i usluge, Beograd - 

Novi Beograd, Surčinska 6а, RS, престао је да важи 

дана 20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 57044 чији је носилац "Grand 

prom" а.d. za proizvodnju, promet i usluge, Beograd-

Novi Beograd, Surčinska 6а, RS, престао је да важи 

дана 20.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 57498 чији је носилац 

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, 

Moskovska 29, 81000 Podgorica, ME, престао је да 

важи дана 10.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 57499 чији је носилац 

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, 

Moskovska 29, 81000 Podgorica, ME, престао је да 

важи дана 10.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 57500 чији је носилац 

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, 

Moskovska 29, 81000 Podgorica, ME, престао је да 

важи дана 10.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 57501 чији је носилац 

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA,  

Moskovska 29, 81000 Podgorica , ME, престао је да 

важи дана 10.08.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 63100 чији је носилац BELUPO 

lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica, 

HR, престао је да важи дана 28.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 63232 чији је носилац Efamol 

Limited, 14 The Mole Business Park, Leatherhead, 

Surrey, KT22 7BA, UK, престао је да важи дана 

23.07.2016. године. 

 

Жиг рег. бр. 68712 чији је носилац L’Oréal, 

Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008 PARIS, FR, 

престао је да важи дана 28.07.2016. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
од 16.01.2017. до 15.02.2017. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 5145 

промењена је у WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642 , 

US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 5168 

промењена је у WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 

1132 West Blackhawk Street , CHICAGO, ILLINOIS 

60642, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 15201 

промењена је у PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, 

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 17069 

промењена је у АRCHER WELL COMPANY Inc., , 

12101 Cutten Road, Houston, Texas 77066, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 17123 

промењена је у HERTZ SYSTEM, INC., 8501 

Williams Road, Estero, FL 33928, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 17124 

промењена је у HERTZ SYSTEM, INC., 8501 

Williams Road, Estero, FL 33928, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 20616 

промењена је у ORIENT TOKEI KABUSHIKI 

KAISHA (ORIENT WATCH CO., LTD.), 1-6, Shinjuku 

4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 21662 

промењена је у ORIENT TOKEI KABUSHIKI 

KAISHA (ORIENT WATCH CO., LTD.), 1-6, Shinjuku 

4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 21982 

промењена је у Metso Sweden AB, Box 132, 231 22 

Trelleborg, SE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 21982 

промењена је у Metso Minerals (Wear Protection) AB, 

Box 74, 231 21 Trelleborg, SE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 22060 

промењена је у DOLBY LABORATORIES 

LICENSING CORPORATION  , 1275 Market Street, , 

San Francisco, California 94103, US; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 29963 

промењена је у CNH America LLC, 700 South State 

Street , Racine WI 53404   , US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 29963 

промењена је у CNH Industrial America LLC,  700 

State Street  , Racine WI 53404, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40123 

промењена је у HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska 

industrija Vršac, Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42430 

промењена је у Wm. WRIGLEY Jr. Company, 1132 

West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42433 

промењена је у RECKITT BENCKISER LLC  , Morris 

Corporate Ceneter IV, 399 Interpace Parkway, 

Parsippany, New Jersey 07054-0225, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42487 

промењена је у BELUPO - Lijekovi i kozmetika, d.d., 

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42848 

промењена је у EATON INDUSTRIES GMBH, HEIN-

MOELLER-STR. 7-11, 53115 BONN, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 42977 

промењена је у WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 1132 

West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642 , US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43170 

промењена је у BELUPO - Lijekovi i kozmetika, d.d.  , 

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43362 

промењена је у The DIRECTV Group, Inc., 2260 East 

Imperial Hway, 90245 El Segundo, California, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43816 

промењена је у Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа Бамби а.д. Пожаревац, Ђуре 

Ђаковића бб, 12000 Пожаревац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45124 

промењена је у Guangdong Foodstuffs Imp. & Exp. 

Group Co., Ltd. , No. 2 DONG HU WEST ROAD, 

GUANGZHOU , CN; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 49156 

промењена је у Производно прометно предузеће 

Aлтамед, д.о.о., Митровданска 23а, Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49175 

промењена је у Производно прометно предузеће 

Aлтамед, д.о.о., Митровданска 23а, Београд,, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51606 

промењена је у BLOK 67 ASSOCIATES d.o.o., Јурија 

Гагарина 12 , Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51656 

промењена је у Производно прометно предузеће 

Aлтамед, д.о.о.,, Митровданска 23а, Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 52652 

промењена је у AKCIONARSKO DRUŠTVO ALBUS 

NOVI SAD, Привредникова 10, 21000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54744 

промењена је у "NETA D.O.O.", Preduzeće za prevoz 

trgovinu i usluge, Милана Решетара 9/II, 11080 

Београд-Земун, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54811 

промењена је у DELTA SPORT, Аутопут за Загреб 

35, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54987 

промењена је у AKCIONARSKO DRUŠTVO ALBUS 

NOVI SAD, Привредникова 10, 21000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55083 

промењена је у WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 1132 

West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642 , US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55102 

промењена је у Preduzeće za proizvodnju, promet i 

usluge, "MASEL GROUP" d.o.o., Двадесет Прве 

Дивизије 11-13, Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55140 

промењена је у JT International  SA , Rue Kazem-

Radjavi 8 , 1202 Geneva, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55161 

промењена је у United States Polo Association  , 1400 

Centrepark Blvd., Suite 200, West Palm Beach, Florida 

33401, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55208 

промењена је у AKCIONARSKO DRUŠTVO ALBUS 

NOVI SAD, Привредникова 10, 21000 Нови Сад, RS; 

 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55401 

промењена је у Небојша Видовић, Симина 15а, 11000 

Београд, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55403 

промењена је у Небојша Видовић, Симина 15а, 11000 

Београд, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55405 

промењена је у Небојша Видовић, Симина 15а, 11000 

Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55450 

промењена је у JT International SA , Rue Kazem-

Radjavi 8, 1202 Geneva, CH; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56098 

промењена је у Wm. WRIGLEY Jr. Company, 1132 

West Blackhawk Street ,  Chicago, Illinois 60642, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56362 

промењена је у BLOK 67 ASSOCIATES d.o.o., Јурија 

Гагарина 12б, Београд, RS; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 56606 

промењена је у Небојша Видовић, Симина 15а, 11000 

Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58371 

промењена је у Reckitt Benckiser LLC, Morris 

Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, 

Parsippany, New Jersey 07054-0225, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58768 

промењена је у Toshiba Lifestyle Products & Services 

Corporation, 2-15 Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo 101-0021, JP; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58783 

промењена је у Reckitt Benckiser LLC, Morris 

Corporate Center IV,399 Interpace Parkway, Parsippany, 

New Jersey 07054-0225, US; 
 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70468 

промењена је у FREE FASHION GR DOO, Васе 

Албанца 175, 18360 Сврљиг, RS; 

 

Промена пренос права 
 

За жиг бр. 17069 извршен је пренос на 

АRCHER WELL COMPANY Inc., 10613 W Sam  

Houston Pky N, Houston, TX 77064, US; 

 

За жиг бр. 20616 извршен је пренос на Seiko Epson 

Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation), 

1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP; 
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За жиг бр. 21662 извршен је пренос на Seiko 

Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson 

Corporation), 1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, 

Tokyo, JP; 

 

За жиг бр. 21982 извршен је пренос на 

Nordberg Mills (Sweden) AB, Box 74, 231 21 

Trelleborg, SE; 

 

За жиг бр. 21982 извршен је пренос на Metso 

Minerals (Sweden) AB, Box 74, 231 21 Trelleborg, SE; 

 

За жиг бр. 29963 извршен је пренос на Case, 

LLC, 700 South State Street, Racine WI 53404, US; 

 

За жиг бр. 41599 извршен је пренос на Henkel 

AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, 

DE; 

 

За жиг бр. 45183 извршен је пренос на "HIS-EXACT" 

DOO, Дубровачка 16, 36300 Нови Пазар, RS; 

 

За жиг бр. 51192 извршен је пренос на 

MEГАНИТ д.о.о., Привредно друштво за прозводњу 

промет и услуге , Цара Душана Л3/4, 34300 

Аранђеловац, RS; 

 

За жиг бр. 62919 извршен је пренос на 

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет , 

Булевар краља Александра 73 , 11120 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 68497 извршен је пренос на 

AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA MLEKA I 

MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA 

SKELA, Индустријско насеље бб, 11000 Београд, RS; 

 

Упис лиценци 

 

За жиг бр. 70634 уписана је лиценца на 

Horométrie SA ,rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, CH; 

 

За жиг бр. 70763 уписана је лиценца на BV 

KOMERC DOO, Милете Јакшића 5  , Нови Сад, RS; 

 

За жиг бр. 71688 уписана је лиценца на BV 

KOMERC DOO, Милете Јакшића 5  , Нови Сад, RS; 
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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  03/2017 – 07/2017  (18.01.2017.-15.02.2017)  

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1328460 

(151) 15.09.2016 

(540) 

MORT SUBITE 

(732) BROUWERIJEN 

ALKEN-MAES, 

naamloze vennootschap 

(511) 32 

(111) 1328461 

(151) 03.05.2016 

(540) 

CREMFIL 

(732) PURATOS N.V. 

(511) 01 29 30 

(111) 1328483 

(151) 06.09.2016 

(540) 

 

(732) SLOMAK TRADE 

d.o.o. 

(511) 06 09 20 

(111) 1328581 

(151) 08.09.2016 

(540) 

TINTA COLOR 

(732) Keune IP B.V. 

(511) 03 

(111) 1328652 

(151) 05.09.2016 

(540) 

 

(732) Axanova AG 

(511) 03 05 44 

(111) 1260452 

(151) 18.12.2014 

(540) 

NOKIA 

(732) Nokia Corporation 

(511) 09 10 14 25 42 45 

(111) 1283940 

(151) 14.08.2015 

(540) 

GCG 

(732) GCG IP GmbH 

(511) 35 36 42 45 

(111) 1313224 

(151) 01.06.2016 

(540) 

VÉA 

(732) Brandstock Legal 

Switzerland GmbH 

(511) 29 30 

(111) 1321043 

(151) 02.02.2016 

(540) 

 

(732) FxPro Financial 

Services Ltd 

(511) 36 

(111) 1328679 

(151) 20.07.2016 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511) 09 11 34 

(111) 1328684 

(151) 16.10.2015 

(540) 

SANDTOFT 

(732) Sandtoft Roof Tiles 

Limited 

(511) 19 

(111) 1328692 

(151) 09.08.2016 

(540) 

 

(732) Pryvatne 

pidpryemstvo "Plai" 

(511) 35 39 

(111) 1328693 

(151) 27.07.2016 

(540) 

 

(732) Metadynea Austria 

GmbH 

(511) 01 

(111) 1328714 

(151) 27.05.2016 

(540) 

 

(732) CORTEFIEL, S.A. 

(511) 25 35 

(111) 1328755 

(151) 02.09.2016 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Brands Sàrl 

(511) 34 

(111) 1328757 

(151) 10.11.2016 

(540) 

GUMGUM 

(732) Société des 

Produits Nestlé S.A. 

(511) 30 

(111) 1328796 

(151) 06.09.2016 

(540) 

 

(732) KBA-NotaSys SA 

(511) 07 09 16 41 

http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml
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(111) 1328797 

(151) 20.05.2016 

(540) 

 

(732) BOROLI 

BENEDETTA 

(511) 18 25 

(111) 1328825 

(151) 10.10.2016 

(540) 

 

(732) Isic Association, 

vereniging met beperkte 

aansprakelijkheid 

(511) 09 

(111) 1328834 

(151) 14.10.2016 

(540) 

YaraTera 

(732) Yara International 

ASA 

(511) 01 

(111) 1328845 

(151) 16.03.2016 

(540) 

 

(732) AKSUVİTAL 

DOĞAL ÜRÜNLER 

GIDA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 05 

(111) 1328874 

(151) 07.09.2016 

(540) 

 

(732) Taizhou Rida 

Valve Co., Ltd. 

(511) 06 11 

(111) 1328886 

(151) 07.09.2016 

(540) 

 

(732) Cags Tobacco 

Tutun Ve Tutun 

Mamulleri Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Sirketi 

(511) 34 

(111) 1328898 

(151) 25.10.2016 

(540) 

FOTON 

(732) BEIQI FOTON 

MOTOR CO., LTD. 

(511) 36 

(111) 1328916 

(151) 25.04.2016 

(540) 

GUESS LUXE 

(732) Guess? IP Holder 

L.P. 

(511) 18 

(111) 1328923 

(151) 26.05.2016 

(540) 

QinRad 

(732) Bayer Intellectual 

Property GmbH 

(511) 09 38 42 44 

(111) 1328930 

(151) 28.06.2016 

(540) 

 

(732) GIP Development 

SàrL 

(511) 01 42 44 

(111) 1328934 

(151) 28.07.2016 

(540) 

 

(732) TENEX spólka z 

ograniczona 

odpowiedzialnoscia 

(511) 03 41 44 

(111) 1328957 

(151) 21.01.2016 

(540) 

FAKRO thermoPro 

(732) FKR Investment 

Sp. z o.o. 

(511) 06 19 20 

(111) 1328972 

(151) 09.06.2016 

(540) 

MAR-KO 

(732) Mar-Ko 

Fleischwaren GmbH & 

Co. KG 

(511) 29 30 

(111) 1328980 

(151) 05.05.2016 

(540) 

 

(732) Public Joint Stock 

Company "SIBUR 

Holding" 

(511) 01 02 04 16 17 19 

20 24 35 36 37 39 41 42 

(111) 1328985 

(151) 27.07.2016 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 09 

(111) 1329045 

(151) 07.09.2016 

(540) 

 

(732) Cags Tobacco 

Tutun Ve Tutun 

Mamulleri Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Sirketi 

(511) 34 

(111) 1329046 

(151) 11.10.2016 

(540) 

Condor 

(732) Prager & Co. KG 

(511) 06 07 08 09 11 12 

17 

(111) 1329055 

(151) 13.10.2016 

(540) 

 

(732) Deichmann SE 

(511) 18 25 28 

(111) 1329061 

(151) 08.10.2016 

(540) 

VACILON 

(732) Marcel Dopatka-

Keding 

(511) 21 33 43 

(111) 1329067 

(151) 08.11.2016 

(540) 

PANO 

(732) Polycom, Inc. 

(511) 09 42 

(111) 1329075 

(151) 25.02.2016 
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(540) 

 

(732) Jokey Plastik 

Wipperfürth GmbH 

(511) 20 21 35 40 42 

(111) 1329078 

(151) 29.02.2016 

(540) 

 

(732) Dr. med. Matthias 

Rath 

(511) 05 09 16 28 29 31 

32 35 38 41 42 43 44 

(111) 1329082 

(151) 13.04.2016 

(540) 

BRAND. For lab. 

For life. 

(732) BRAND GMBH + 

CO KG 

(511) 09 

(111) 1329090 

(151) 25.04.2016 

(540) 

 

(732) GÖZDE PLASTİK 

KALIP SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511) 21 24 35 

(111) 1329098 

(151) 02.06.2016 

(540) 

 

(732) Primal Játékstúdió 

Zrt. 

(511) 09 41 

(111) 1329123 

(151) 31.08.2016 

(540) 

 

(732) Exelixis, Inc. 

(511) 05 

(111) 1329141 

(151) 03.05.2016 

(540) 

 

(732) Wenzhou Wangel 

Products Co., Ltd. 

(511) 11 20 21 

(111) 1204620 

(151) 02.12.2013 

(540) 

Energising a 

smarter world... 

with Alstom 

(732) ALSTOM 

(511) 06 07 09 11 17 35 

37 38 39 40 41 42 45 

(111) 1272020 

(151) 23.02.2015 

(540) 

StoConcrete 

(732) STO SE & Co. 

KGaA 

(511) 01 02 19 

(111) 1276665 

(151) 24.03.2015 

(540) 

 

(732) Unigrà S.r.l. 

(511) 29 30 31 32 

(111) 1278617 

(151) 20.11.2014 

(540) 

 

(732) TRUMPF GmbH + 

Co. KG 

(511) 09 42 

(111) 1290132 

(151) 04.02.2016 

(540) 

RUBORIL 

(732) ISISPHARMA 

FRANCE 

(511) 03 05 

(111) 1329158 

(151) 18.02.2016 

(540) 

ZIMAFRUIT 

(732) ENOLOGICA 

VASON S.P.A. 

(511) 01 

(111) 1329172 

(151) 04.05.2016 

(540) 

 

(732) Kelvion Holding 

GmbH 

(511) 01 06 07 09 11 17 

19 21 24 35 37 40 42 45 

(111) 1329175 

(151) 19.07.2016 

(540) 

 

(732) Obschestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostiyu "Ntech 

Lab" 

(511) 09 35 42 

(111) 1329191 

(151) 30.08.2016 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Brands Sàrl 

(511) 34 

(111) 1329192 

(151) 02.09.2016 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Brands Sàrl 

(511) 34 

(111) 1329222 

(151) 09.11.2016 

(540) 

Raptor 

(732) Shaghafi, Parham 

(511) 14 

(111) 1329249 

(151) 02.08.2016 
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(540) 

 

(732) Fédération 

Internationale de 

Basketball (FIBA) 

(511) 05 09 16 25 28 35 

36 41 

(111) 1329259 

(151) 09.08.2016 

(540) 

ORIFLAME 

INCOGNITO 

(732) Oriflame 

Cosmetics AG 

(511) 03 

(111) 1329276 

(151) 27.10.2016 

(540) 

YOYO 

(732) BABYZEN 

(511) 12 20 

(111) 1329277 

(151) 25.04.2016 

(540) 

LABORATOIRE 

DE LA MER 

(732) LABORATOIRE 

DE LA MER 

(511) 05 10 35 42 

(111) 1329294 

(151) 30.09.2016 

(540) 

 

(732) SmithKline 

Beecham Limited 

(511) 03 05 10 21 35 41 

42 44 

(111) 1329333 

(151) 10.05.2016 

(540) 

 

(732) B.D.X. 

MACHINERY LTD. 

(511) 07 

(111) 1329354 

(151) 07.09.2016 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511) 09 

(111) 1329355 

(151) 16.08.2016 

(540) 

 

(732) AM GENERAL 

CONTRACTOR S.P.A. 

(511) 09 37 

(111) 1329384 

(151) 27.11.2015 

(540) 

 

(732) Ing. Ivana 

Dvoráková - IDA 

Agency 

(511) 05 

(111) 1329388 

(151) 05.07.2016 

(540) 

 

(732) Hunter Douglas 

Industries Switzerland 

GmbH 

(511) 06 07 09 17 19 20 

22 24 37 

(111) 1329396 

(151) 04.10.2016 

(540) 

 

(732) TRACOE medical 

GmbH 

(511) 10 

(111) 1329398 

(151) 16.11.2016 

(540) 

S&G 

(732) Montres Tudor SA 

(511) 14 

(111) 1329417 

(151) 14.06.2016 

(540) 

GIANVITO ROSSI 

(732) GIANVITO 

ROSSI S.R.L. 

UNIPERSONALE 

(511) 03 09 14 18 24 25 

26 35 42 

(111) 1329436 

(151) 02.09.2016 

(540) 

 

(732) OU-DEAN FOODS 

FACTORY CO., LTD. 

(511) 30 

(111) 1329443 

(151) 14.11.2016 

(540) 

 

(732) LIAN YANMEI 

(511) 09 

(111) 1329451 

(151) 14.11.2016 

(540) 

Hengst 

(732) Hengst SE & Co. KG 

(511) 04 

(111) 1329465 

(151) 19.07.2016 

(540) 

SUPISOL 

(732) PODRAVKA 

prehrambena industrija d.d. 

(511) 01 05 30 

(111) 1329475 

(151) 22.08.2016 

(540) 

INFUSITE 

(732) CODAN Holding 

GmbH 

(511) 10 

(111) 1329480 

(151) 13.09.2016 

(540) 

BISON 

(732) TRACKFIN B.V. 

(511) 07 12 

(111) 1329481 

(151) 07.09.2016 

(540) 

Realogis 

(732) Realogis Capital 

Management AG 

(511) 35 36 39 

(111) 1329498 

(151) 11.10.2016 

(540) 

 

(732) ShenZhen ZKTeco 

Biometric Identification 

Technology Co., Ltd. 

(511) 09 42 

(111) 1329508 

(151) 28.10.2016 

(540) 
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(732) Koninklijke Douwe 

Egberts B.V. 

(511) 30 

(111) 1329519 

(151) 08.11.2016 

(540) 

CAPELLI 

(732) GMA Accessories, 

Inc. 

(511) 25 

(111) 1329531 

(151) 14.11.2016 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

HONGSHENG 

RUBBER CO., LTD. 

(511) 12 

(111) 1329540 

(151) 14.11.2016 

(540) 

 

(732) Dongying 

Fangxing Rubber Co., 

Ltd. 

(511) 12 

(111) 1329541 

(151) 14.11.2016 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

HONGSHENG 

RUBBER CO., LTD. 

(511) 12 

(111) 1329548 

(151) 24.02.2016 

(540) 

 

(732) DOOEL MIKOM-

98 Kocani 

(511) 03 

(111) 1329554 

(151) 17.06.2016 

(540) 

PREPLEX 

(732) Probiotics 

International Limited 

(511) 01 05 

(111) 1329555 

(151) 10.05.2016 

(540) 

 

(732) Kallos Cosmetics Kft. 

(511) 03 05 21 35 44 

(111) 1329562 

(151) 01.07.2016 

(540) 

 

(732) Polfarmex IP Sp. z 

o.o. 

(511) 05 10 

(111) 1329569 

(151) 18.11.2016 

(540) 

SWATCH 

(732) SWATCH AG 

(SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) 

(511) 09 

(111) 1329587 

(151) 13.10.2016 

(540) 

HYALUROGEL 

(732) L'OREAL, Société 

Anonyme 

(511) 03 

(111) 1329611 

(151) 05.10.2016 

(540) 

WEHEALTH 

(732) BIOFARMA, 

Société par actions 

simplifiée 

(511) 05 09 10 44 

(111) 1329612 

(151) 06.12.2016 

(540) 

OMEGA LE 

COUSSIN 

(732) Omega SA (Omega 

AG) (Omega Ltd.) 

(511) 14 

(111) 1329635 

(151) 04.11.2016 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511) 12 

(111) 1329644 

(151) 13.09.2016 

(540) 

 

(732) Telia Company AB 

(511) 37 38 42 

(111) 1329656 

(151) 09.09.2016 

(540) 

 

(732) FA KROSNO 

SPÓŁKA AKCYJNA 

(511) 12 

(111) 1329674 

(151) 30.09.2016 

(540) 

LOVIT 

(732) BORA 

CREATIONS S.L. 

(511) 03 08 21 

(111) 1329691 

(151) 10.08.2016 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511) 09 11 34 

(111) 1329723 

(151) 07.04.2016 

(540) 

 

(732) ANADOLU 

ISUZU OTOMOTİV 

SANAYİİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511) 12 37 

(111) 1329734 

(151) 31.10.2016 

(540) 

Courageous Minds 

(732) CMS Hasche Sigle 

Partnerschaft von 

Rechtsanwälten und 

Steuerberatern mbB 

(511) 35 41 45 

(111) 1329740 

(151) 09.05.2016 

(540) 

 

(732) SKLEPY 

KOMFORT Spółka 

Akcyjna 

(511) 19 27 35 

(111) 1329748 

(151) 13.10.2016 

(540) 

 

(732) Deichmann SE 

(511) 18 25 

(111) 1329749 

(151) 13.10.2016 
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(540) 

 

(732) Deichmann SE 

(511) 18 25 

(111) 1329755 

(151) 26.05.2016 

(540) 

RadQMpanion 

(732) Bayer Intellectual 

Property GmbH 

(511) 09 38 42 44 

(111) 1329765 

(151) 15.07.2016 

(540) 

 

(732) Meusburger Georg 

GmbH & Co KG 

(511) 06 07 08 09 35 

(111) 1329770 

(151) 07.09.2016 

(540) 

RLI 

(732) Realogis Capital 

Management AG 

(511) 35 36 39 

(111) 1329786 

(151) 11.01.2016 

(540) 

 

(732) Kolmix d.o.o. 

(511) 30 

(111) 1329798 

(151) 16.08.2016 

(540) 

STEEM 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511) 09 11 34 

(111) 1329857 

(151) 11.07.2016 

(540) 

 

(732) Boconcept A/S 

(511) 20 21 35 

(111) 1329865 

(151) 04.08.2016 

(540) 

 

(732) Leonardo S.p.A. 

(511) 35 37 38 41 42 

(111) 1329866 

(151) 28.06.2016 

(540) 

SOLIDUS 

(732) GIP Development 

SàrL 

(511) 01 42 44 

(111) 1329889 

(151) 20.09.2016 

(540) 

 

(732) Marco Polo 

(Guangdong) Ceramics 

Co., Ltd. 

(511) 19 

(111) 1329900 

(151) 27.09.2016 

(540) 

 

(732) Penumbra, Inc. 

(511) 10 

(111) 1329916 

(151) 30.09.2016 

(540) 

 

(732) FUJITSU 

GENERAL LIMITED 

(511) 09 

(111) 1329918 

(151) 25.10.2016 

(540) 

 

(732) Xiamen Seebest 

Technology Co., Ltd. 

(511) 07 09 11 

(111) 1329922 

(151) 28.10.2016 

(540) 

 

(732) Devenish Nutrition 

Limited 

(511) 05 31 

(111) 1329926 

(151) 08.11.2016 

(540) 

Merryvital 

(732) Christian Benzing 

(511) 11 

(111) 1329928 

(151) 31.12.2015 

(540) 

 

(732) MERA 

International Ltd 

(511) 09 35 37 38 41 42 

(111) 1329945 

(151) 08.07.2016 

(540) 

 

(732) International Fund 

For Animal Welfare, Inc. 

(511) 36 42 45 

(111) 1329949 

(151) 27.05.2016 

(540) 

 

(732) FARCHIONI OLII 

S.p.A. 

(511) 03 05 29 30 32 33 

(111) 1286416 

(151) 29.12.2015 

(540) 

LIPAFFAIR 

(732) Bora Creations 

S.L. 

(511) 03 

(111) 1290778 

(151) 14.12.2015 

(540) 

 

(732) FrieslandCampina 

Nederland B.V. 

(511) 05 29 30 

(111) 1295956 

(151) 03.02.2016 

(540) 

BIMUNO 

(732) Clasado IP Limited 

(511) 01 03 05 29 30 32 

(111) 1298594 

(151) 30.12.2015 
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(540) 

 

(732) Avon Products, Inc. 

(511) 14 

(111) 1301770 

(151) 29.03.2016 

(540) 

HFM 

(732) ROSENBERGER 

Hochfrequenztechnik 

GmbH & Co. KG 

(511) 09 

(111) 1310243 

(151) 05.04.2016 

(540) 

 

(732) SOCIETE REN 

CO., LTD. 

(511) 32 

(111) 1329975 

(151) 19.10.2016 

(540) 

 

(732) ECCOS - inženjering 

d.o.o. za projektiranje, 

nadzor i zaštitu osoba i 

imovine 

(511) 09 

(111) 1329989 

(151) 17.05.2016 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"Kombainovy zavod 

"Rostselmash" 

(511) 07 12 28 

(111) 1329994 

(151) 12.10.2016 

(540) 

YOINKERS! 

(732) MOOSE 

CREATIVE 

MANAGEMENT PTY 

LTD 

(511) 16 28 

(111) 1329996 

(151) 19.10.2016 

(540) 

DR BIANCA 

PISCIONERI 

ELEMENTET 

(732) Piscioneri NA Pty 

Ltd 

(511) 03 21 

(111) 1330004 

(151) 27.10.2016 

(540) 

 

(732) TMS 

Trademarketing Service 

GmbH 

(511) 35 

(111) 1330008 

(151) 31.10.2016 

(540) 

 

(732) Beiersdorf AG 

(511) 03 

(111) 1330029 

(151) 12.10.2016 

(540) 

 

(732) L'OREAL, société 

anonyme 

(511) 03 

(111) 1330040 

(151) 08.09.2016 

(540) 

 

(732) PAKKENS 

YEDEK PARÇA VE 

MAKİNE SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511) 09 11 

(111) 1330041 

(151) 05.10.2016 

(540) 

 

(732) E. MIROGLIO 

EAD 

(511) 24 25 

(111) 1330044 

(151) 01.09.2016 

(540) 

 

(732) TİM TANITIM 

ORGANİZASYON İÇ 

VE DIS TİCARET 

ANONİM SİRKETİ 

(511) 35 41 

(111) 1330050 

(151) 19.08.2016 

(540) 

The Great 

Scatterino 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511) 09 28 

(111) 1330051 

(151) 30.08.2016 

(540) 

Candy Street 81 

(732) adp Gauselmann 

GmbH 

(511) 09 28 

(111) 1330053 

(151) 12.10.2016 

(540) 

SMUTTER 

(732) MOOSE 

CREATIVE 

MANAGEMENT PTY 

LTD 

(511) 16 28 

(111) 1330065 

(151) 15.11.2016 

(540) 

INOVOR 

(732) BASF SE 

(511) 01 05 

(111) 1330089 

(151) 01.09.2016 

(540) 

 

(732) COFFEEBRANDS 

SWITZERLAND A.G. 

(511) 43 

(111) 1330167 

(151) 25.10.2016 

(540) 

 

(732) Alfasol d.o.o. 

(511) 07 09 11 37 41 
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(111) 1330208 

(151) 02.11.2016 

(540) 

 

(732) SHISEIDO 

COMPANY, LIMITED 

(511) 03 

(111) 1330230 

(151) 21.07.2016 

(540) 

 

(732) Provasi S.r.l. 

(511) 20 24 

(111) 1330260 

(151) 23.11.2016 

(540) 

 

(732) Roland SE 

(511) 18 25 

(111) 1330264 

(151) 05.10.2016 

(540) 

 

(732) GenomSys SA 

(511) 09 35 38 41 42 44 

(111) 1330265 

(151) 30.09.2016 

(540) 

ARKOKIDS 

(732) Laboratoires 

Arkopharma, SAS 

(511) 05 

(111) 1330284 

(151) 03.10.2016 

(540) 

 

(732) Santen 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(511) 05 

(111) 1330285 

(151) 31.10.2016 

(540) 

 

(732) Beiersdorf AG 

(511) 03 

(111) 1330296 

(151) 03.10.2016 

(540) 

 

(732) TEHNOSINT 

D.O.O. LAKTASI 

(511) 04 37 42 

(111) 1330299 

(151) 14.10.2016 

(540) 

 

(732) KABUSHIKI 

KAISHA KOBE SEIKO 

SHO trading also as 

KOBE STEEL, LTD. 

(511) 17 

(111) 1330321 

(151) 03.05.2016 

(540) 

 

(732) GLOKAL 

KURUMSAL KOKU 

SANAYĪ TĪCARET 

ANONĪM ŞĪRKETĪ 

(511) 11 

(111) 1330330 

(151) 30.08.2016 

(540) 

 

(732) Christian 

Fischbacher Co. AG 

(511) 02 03 04 06 08 11 

19 20 21 22 24 25 27 

(111) 1330404 

(151) 18.11.2016 

(540) 

ELARA 

(732) BELCHIM CROP 

PROTECTION 

(511) 05 

(111) 1330414 

(151) 08.12.2016 

(540) 

Orbitus 

(732) Damian Charchalis 

(511) 41 

(111) 1330423 

(151) 07.12.2016 

(540) 

ADERYA 

(732) BASF SE 

(511) 01 05 

(111) 1330446 

(151) 05.12.2016 

(540) 

KARA 

(732) Francisco Javier 

Jiménez Sanchez 

(511) 03 

(111) 1330452 

(151) 17.10.2016 

(540) 

BEYOND NUDE 

(732) L'OREAL, 

SOCIETE ANONYME 

(511) 03 

(111) 1330455 

(151) 28.09.2016 

(540) 

TORISSIMO 

ALVISA 

(732) ALVISA 

ALCOHOL GROUP, 

S.L. 

(511) 32 33 35 

(111) 1330492 

(151) 28.01.2016 

(540) 

 

(732) Njuškalo d.o.o. 

(511) 09 16 35 38 41 42 

(111) 1330525 

(151) 06.09.2016 

(540) 

 

(732) CLEM 

DETERGENTI S.r.l. 

(511) 03 09 21 35 37 

(111) 1330529 

(151) 21.09.2016 

(540) 

OOONIES 

(732) Moose Creative 

Management Pty Ltd 

(511) 16 28 

(111) 1330530 

(151) 22.09.2016 
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(540) 

softX 

(732) Gaugler & Lutz 

oHG 

(511) 10 27 28 41 

(111) 1330531 

(151) 02.09.2016 

(540) 

ROADS 

(732) Roads Luxury 

Group Limited 

(511) 03 04 

(111) 1330533 

(151) 10.10.2016 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511) 09 

(111) 1330562 

(151) 17.11.2016 

(540) 

SWEET ST. 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 30 

(111) 1330573 

(151) 21.11.2016 

(540) 

NIVEA POWER 

FRESH 

(732) Beiersdorf AG 

(511) 03 

(111) 1330575 

(151) 22.11.2016 

(540) 

 

(732) Rotkäppchen-

Mumm Sektkellereien 

GmbH 

(511) 33 

(111) 1330576 

(151) 18.11.2016 

(540) 

CareMetix 

(732) MAHLE 

International GmbH 

(511) 07 11 16 

(111) 1330605 

(151) 12.10.2016 

(540) 

AURA BOTANICA 

(732) L'OREAL, Société 

Anonyme 

(511) 03 

(111) 1330615 

(151) 26.08.2016 

(540) 

Appear 

(732) Appear TV AS 

(511) 09 38 42 

(111) 1330619 

(151) 14.11.2016 

(540) 

 

(732) SHANDONG 

QILONG OFFSHORE 

PETROLEUM STEEL 

PIPE CO., LTD. 

(511) 06 

(111) 1330643 

(151) 03.11.2016 

(540) 

 

(732) TFL Ledertechnik 

AG 

(511) 01 02 04 40 

(111) 1330653 

(151) 14.10.2016 

(540) 

 

(732) BIOFARMA 

(511) 05 

(111) 1330658 

(151) 04.11.2016 

(540) 

 

(732) Philip Morris 

Products S.A. 

(511) 36 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 641247 

(540) 

Transmetil 

(732) Mylan Healthcare 

GmbH 

(511) 05 

(111) 1005944A 

(540) 

PAMORELIN 

(732) IPSEN PHARMA 

S.A.S. 

(511) 05 

(111) 1030202 

(540) 

GRENADE 

(732) Grenade (UK) 

Limited 

(511) 05 

(111) 1126382 

(540) 

Grand Dessert 

(732) Ehrmann AG 

(511) 29 30 32 

(111) 1145048 

(540) 

 

(732) "13. Jul Plantaze" 

a.d. Podgorica. 

(511) 33 

(111) 1163021 

(540) 

 

(732) "Akvatorya" Ltd. 

(511) 11 21 

(111) 1165855 

(540) 

 

(732) Grey Ant, INC 

(511) 09 

(111) 1194634 

(540) 

TWO TIMER 

(732) L'OREAL 

(511) 03 

(111) 1265680 

(540) 

IBSIUM 

(732) LESAFFRE ET 

COMPAGNIE 

(511) 05 

(111) 1290481 

(540) 

 

(732) Pindstrup 

Mosebrug A/S 

(511) 01 

(111) 1300686 

(540) 

GRENADE 

(732) Grenade (UK) Ltd 

(511) 25 

(111) 508142 

(540) 

Floradix-

Kindervital 

(732) SALUS Haus Dr. 

med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG 

(511) 05 

(111) 958039 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511) 29 30 

(111) 1024747 

(540) 

 

(732) GNOSIS S.p.A. 

(511) 05 

(111) 1165951 

(540) 

 

(732) BARKOM GRUP 

SONDAJ MAKINE VE 

EKIPMANLARI 

SANAYI TICARET 

LIMITED SIRKETI 

(511) 06 07 

(111) 1179627 

(540) 

 

(732) Thomastik-Infeld 

Gesellschaft m.b.H. 

(511) 15 

(111) 1217007 

(540) 

 

(732) THOMASTIK - 

INFELD Gesellschaft 

m.b.H. 

(511) 15 

(111) 1306084 

(540) 

BELCANTO 

(732) THOMASTIK-

INFELD Gesellschaft 

m.b.H. 

(511) 15 

(111) 1312312 

(540) 

TASTREIZO 

(732) F. Hoffmann-La 

Roche AG 

(511) 05 

(111) 1325424 

(540) 

 

(732) Reckitt Benckiser 

Finish B.V. 

(511) 03 
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(111) 885145 

(540) 

 

(732) City Sightseeing 

Limited 

(511) 12 35 39 

(111) 928689 

(540) 

 

(732) PIVOVAR 

SVIJANY, a.s. 

(511) 16 21 32 43 

(111) 996876 

(540) 

 

(732) Picornell Rowe, 

Juan 

(511) 16 41 43 

(111) 1029459 

(540) 

GeloRevoice 

(732) G. Pohl-Boskamp 

GmbH & Co. KG 

(511) 05 

(111) 1066906 

(540) 

MINI Connected 

(732) Bayerische 

Motoren Werke 

Aktiengesellschaft 

(511) 09 12 38 

(111) 1258169 

(540) 

HARTKE 

(732) SAMSON 

TECHNOLOGIES 

CORP. 

(511) 09 15 

(111) 1267000 

(540) 

nora 

(732) nora systems 

GmbH 

(511) 01 02 17 19 27 

(111) 1283306 

(540) 

 

(732) EQUIPEMENTS 

TECHNIQUES POUR 

L'INDUSTRIE DE LA 

CONSTRUCTION 

(511) 06 19 37 42 

(111) 1323564 

(540) 

 

(732) CAP INGELEC, 

Société par actions 

simplifiée 

(511) 09 11 37 38 40 42 

(111) 657904 

(540) 

 

(732) Messe München 

GmbH 

(511) 16 35 41 

(111) 706897 

(540) 

PRONTO 

(732) Wilkinson Sword 

GmbH 

(511) 03 08 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

 

(11) 11100  (51)  09-03 

(21) Д-9/ 2016 

(22) 8.2.2016. 

(15) 6.10.2016.  

 

(30) Д-0009/2016  8.2.2016.  RS 

(28) 1 

(54) KUTIJA ZA SAPUN 

(73) DRINA PLASTIKA-86 DOO, Četvrta industrijska 

7, 22330 Nova Pazova, RS 

  

 
 

 
 

 

(11) 11101  (51) 07-01  

(21) Д-76/ 2015 

(22) 19.10.2015. 

(15) 6.10.2016.  

 

(30) Д-0076/2015  19.10.2015.  RS 

(28) 2 

(54) ŠOLJA 

(73) GLUŠICA Ilija, Vojvode Šupljikca 45,  

11000 Beograd, RS 

(72) GLUŠICA Ilija, Vojvode Šupljikca 45,  

11000 Beograd, RS 

(74) GLUŠICA Jelena, Vojvode Šupljikca 45,  

11000 Beograd, RS 

 

 

 

 
 

 

(11) 11102  (51)  07-07 

(21) Д-11/ 2016 

(22) 25.2.2016. 

(15) 20.10.2016.  

 

(30) Д-0011/2016  25.2.2016.  RS 

(28) 3 

(54) 1. POLICA; 2. POLICA SA FIOKAMA; 3. 

SUŠILNIK ZA SUDOVE 

(73) GLUŠČEVIĆ Ana, Kralja Petra I 18,  

22330  Nova Pazova, RS 

(72) GLUŠČEVIĆ Ana, Kralja Petra I 18, 

22330  Nova Pazova, RS 
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(11) 11103  (51) 09-01  

(21) Д-15/ 2016 

(22) 3.3.2016. 

(15) 7.11.2016.  

 

(30) Д-0015/2016  3.3.2016.  RS 

(28) 1 

(54) BOCA 

(73) RAKO Ivica, Donjovrežinska 30, 18000 Niš, RS 

(72) RAKO Ivica, Donjovrežinska 30, 18000 Niš, RS 

(74) BRATIĆ JANKOVIĆ Milena, advokat, Vožda  

Karađorđa 100/L, 18000 Niš, RS 

  

 
 

(11) 11104  (51) 32-00  

(21) Д-33/ 2015 

(22) 29.4.2015. 

(15) 10.11.2016.  

 

(30) 0002596791-0001  12.12.2014.  EM 

        0002596791-0004  12.12.2014.  EM 

(28) 2 

(54) AMBALAŽA 

(73) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(72) ABEL Pierre, FutureBrand, 69, bd. du Général 

Leclerc, 92583 Clichy cedex, Paris, FR 

(74) "KARANOVIĆ & NIKOLIĆ" OAD, MIRKOV 

Relja, advokat, Resavska 23, 11000 Beograd, RS 

  

 
 

 
 

 

(11) 11105  (51)  07-04 

(21) Д-3/ 2016 

(22) 29.1.2016. 

(15) 21.11.2016.  

 

(30) Д-0003/2016  29.1.2016.  RS 

(28) 1 

(54) TOČILICA 

(73) MILUTINOVIĆ Bogdan, Seljačkih buna 29,  

21000 Novi Sad, RS 

(72) MILUTINOVIĆ Bogdan, Seljačkih buna 29,  

21000 Novi Sad, RS 

(74) STAJIĆ TANJGA Branislava, Branislava Borote 7,  

Fax 302, 21001 Novi Sad, RS 
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(11) 11106  (51)  24-04 

(21) Д-24/ 2016 

(22) 21.3.2016. 

(15) 21.11.2016.  

 

(30) Д-0024/2016  21.3.2016.  RS 

(28) 1 

(54) ORTOPEDSKO POMAGALO 

(73) STANOJEVIĆ Zoran, Josifa Pančića 38,  

11320 Velika Plana, RS 

(72) STANOJEVIĆ Zoran, Josifa Pančića 38,  

11320 Velika Plana, RS 

(74) ALEKSIĆ Nenad, advokat, Vasilija Ivanovića 12, 

11000 Beograd, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Истеком законског рока од 25 година у 

периоду од 16.01.2017. године до 15.02.2017. 

године: 

 

Дизајн бр. 9714 чији је носилац Митић Милун, 

Космајска 8, 11400 Младеновац, RS, престао је да 

важи 28.01.2017. године. 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.07.2016. године до 15.08.2016. 

године: 

 

Дизајн бр. 10182 чији је носилац 

HEMOTEHNA D.O.O., Pap Pala 35, 24000 Subotica, 

RS, престао је да важи дана 22.07.2016. године. 

 

Дизајн бр. 10751 чији је носилац ĆOSIĆ 

Dragiša, Hajduk Veljkova 132, 19300 Negotin, RS, 

престао је да важи дана 23.07.2016. године. 

 

Дизајн бр. 10784 чији је носилац BELJINAC 

Svetlana, Vuka Karadžića 83b, Obrenovac, RS, престао 

је да важи дана 28.07.2016. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of 

Entered Changes Registered Desings 
од 16.01.2017. до 15.02.2017. године 

  

 

Промена имена/адресе 

 

За дизајн рег.број 10863 промењено је име или 

адреса подносоца у MLEKARA ŠABAC AD ŠABAC, 

Крсмановача бб, 15000 Шабац, RS; 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ У 2016. ГОДИНИ 

 

ПАТЕНТИ 

У 2016. години је забележено повећано 

интересовање за остваривање патентне заштите на 

територији Србије. Прилив пријава патената домаћих 

подносилаца био je за 8% већи у односу на прилив у 

2015. години. Прилив захтева за признање 

сертификата о додатној заштити је у константном 

расту од 2013. године, а у 2016. години је био за 25% 

већи од прилива у 2015. години. Такође, прилив 

захтева за регистрацију европског патента је у 

константном расту од 2012. године, а у 2016. години 

је био за 70% већи у односу на претходну годину. 

У погледу законодавних активности, 

припремљени су нацрти прописа у области патената 

и топографија полупроводничких производа. Рад на 

тексту Нацрта закона о изменама и допунама закона 

о патентима је настављен у циљу додатног 

усклађивања са прописима Европске уније. Такође, 

израђен је Нацрт закона о изменама и допунама 

закона о заштити топографија полупроводичних 

производа, који је у највећој мери усклађен са 

прописима Европске уније. Оба нацрта закона су 

упућена релевантним државним институцијама на 

мишљење, те се даља законодавна процедура очекује 

током 2017. године.  

Пријаве патената и малих патената 

Током 2016. године Заводу је поднетo 213 

пријавa за заштиту патентом и 61 пријавa за заштиту 

малим патентом. Од укупног броја поднетих пријава 

патената, Заводу је директно поднето 207 пријава, а 

путем међународног Уговора о сарадњи у области 

патената (даље у тексту: PCT систем) у националну 

фазу ушлo je 6 пријавa. Од укупног броја директно 

поднетих пријава патената, домаћи подносиоци су 

поднели 191 пријаву за заштиту патентом, а страни 

подносиоци су поднели 16 пријава. 

У 2016. години је било поднето укупно 15 

међународних пријава патената преко PCT система, 

где је Завод назначен као Завод прималац. Формално 

је уређено и прослеђено 12 пријава Светској 

организацији за интелектуалну својину,  две пријаве 

су повучене због неплаћања такси и за још једну 

пријаву се чекала уплата такси како би иста била 

прослеђена у Европски завод за патенте ради израде 

међународног решершног извештаја. Преко 

Споразума о сарадњи и проширењу, у 2016. години 

захтевано је 189 проширења европских пријава 

патента на територији Републике Србије.  

 

 

 

Пријаве патената поднете од 2007. до 2016. године 

Година 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Пријаве домаћих 

пријавилаца 
388 386 299 290 180 191 201 201 178 191 

Пријаве страних 

пријавилаца поднете 

директно Заводу 

20 16 21 23 28 20 7 6 9 16 

PCT пријаве у 

националној фази 
55 73 40 16 21 13 13 5 4 6 

Укупно 463 475 360 329 229 224 221 212 191 213 
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Пријаве патената према областима технике у 2016. години 

 

Пријаве патената које су поднете у 2016. години  

према земљи пријавиоца 

Ознака земље Број пријава 

RS 192 

CN 13 

US 4 

JP 1 

CZ 1 

BA 1 

FI 1 

Пријаве патената домаћих подносилаца према врсти пријавилаца од 2012. до 2016. године 

Година 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Физичка лица 143 151 145 123 144 

Институти и 

факултети  
  30   19   28   35   32 

Привредна друштва    18   31   28   20   15 

Укупно 191 201 201 178 191 

 

Међународне пријаве поднете Заводу као заводу примаоцу од 2007. до 2016. године 

Година 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Број пријава 21 38 27 16 17 17 22 12 29 15 
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Заводу је у току 2016. године поднето 189 

захтева за упис проширеног европског патента у 

Регистар патената и 803 захтева за упис европског 

патента у Регистар патената. 

 

 

Захтеви за упис проширеног европског патента и европског патента у 

Регистар патената поднети од 2007. до 2016. године 

Година 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Захтев за упис 

проширеног европског 

патента 

53 148 218 250 361 348 307 268 225 189 

Захтев за упис  

европског патента 
     15 66 240 472 803 

Укупно 53 148 218 250 361 363 373 508 697 992 

 

Заводу је у току 2016. године поднетa 61 пријавa за заштиту малим патентом.  

 

Пријаве малих патената од 2007. до 2016. године 

Година 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Домаћи 

подносиоци 
155 136 101 97 67 75 71 65 58 55 

Страни 

подносиоци 
3 1 4 4 4 3 6 1 6 6 

Укупно 158 137 105 101 71 78 77 66 64 61 

 

Пријаве малих патената домаћих подносилаца 

према врсти пријавилаца од 2012. до 2016. године 

Година 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Физичка лица 63 60 55 52 48 

Институти и факултети  5 2 2 / 3 

Привредна друштва 7 9 8 6 4 

Укупно 75 71 65 58 55 

 

 

Регистрована права – патенти и мали 

 патенти 

У 2016. години је регистровано 815 патенaта, од 

којих је 69 признато према националном поступку, 

158 је уписано у Регистар на основу Споразума о 

сарадњи и проширењу са Европским заводом за 

патенте, а 589 на основу Закона о потврђивању 

Конвенције о признавању европских патената. 

 

 

Регистровани патенти од 2007. до 2016. године 

Година 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Патенти домаћих носиоца 

који су признати у 

националном поступку 

71 70 103 98 60 79 78 62 62 50 

Патенти страних носиоца 

који су признати у 

националном поступку 

207 224 254 329 119 88 58 43 24 18 

Уписани проширени 

европски патенти 
  46 525 313 360 308 283 225 158 

Уписани европски патенти      9 49 215 423 589 

Укупно 278 294 403 952 492 536 493 603 734 815 
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Регистровани патенти домаћих носилаца од 2007. до 2016. године 

Година 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Физичка лица 64 59 80 83 47 68 59 40 28 31 

Институти и факултети  1 1 1 7 3 5 11 19 26 15 

Привредна друштва 6 10 22 8 10 6 8 3 8 4 

Укупно 71 70 103 98 60 79 78 62 62 50 

 

Током 2016. године  регистрованo је 40 малих патената. 

 

Регистровани мали патенти од 2007. до 2016. године 

Година 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Домаћи 93 81 86 74 48 61 47 50 30 36 

Страни    3   3   0   4   2   6   4   2   1   4 

Укупно 96 84 86 78 50 67 51 52 31 40 

 

Регистровани мали патенти домаћих носилаца од 2007. до 2016. године 

Година 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Физичка лица 75 73 75 71 40 52 39 43 24 33 

Институти и факултети  / 1 1 / 5 3 3 2 / / 

Привредна друштва 18 7 10 3 3 6 5 5 6 3 

Укупно 93 81 86 74 48 61 47 50 30 36 

 

На дан 31.12.2016. године у Републици Србији 

је било укупно 3790 важећих патената од којих је 

1015 признато према националном поступку, 1564 на 

основу Споразума о сарадњи и проширењу са 

Европским заводом за патенте и 1211 на основу 

Закона о потврђивању Конвенције о признавању 

европских патената. Такође, на исти дан у важности 

је било укупно 211 малих патената. 

Заводу је током 2016. године поднето укупно 20 

захтева за признање сертификата о додатној заштити, 

од којих се 10 односило на лекове, а 10 на средства 

за заштиту биља. Током 2016. године донето је 

укупно 10 решења о признању сертификата о 

додатној заштити, од којих се 5 односило на лекове а 

5 на средства за заштиту биља.  

 

 

Захтеви за признање сертификата о додатној заштити поднети од 2013. до 2016. године 

Година 
Поднети захтеви за СДЗ Признати СДЗ 

Лек Заштита биља Укупно Лек Заштита биља Укупно 

2013. 7 2 9  1 1 

2014. 10  10 3  3 

2015. 16  16 5  5 

2016. 19 1 20 4  4 

Укупно 52 3 55 12 1 13 

 

Друге активности 

Ажуриран је превод најновије верзије 

Међународне класификације патената (МКП) 

2016.01 и постављен на сајт Завода. Превод најновије 

верзије МКП омогућава једноставан приступ новим 

технологијама кроз претрагу патентне 

документације. У 2016. години је кроз ИПАС на 

месечном нивоу омогућена објава службеног 

гласника Завода у коме се објављују права 

индустријске својине, што ствара предуслове за 

раније започињање суштинског испитивања пријава 

патената.  
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Поред тога, сви патентни испитивачи су током 

2016. године обучени за коришћење најновијих 

опција програма EPOQUEnet 4.50 који у односу на 

ранију верзију омогућава ефикаснију претрагу 

патентне документације, чиме су створени 

предуслови за ефикаснију претрагу стања технике по 

предмету пријављених проналазака. 

Стручњаци Завода у области сертификата о 

додатној заштити су током 2016. године радили на 

припреми упитника о процедуралним и суштинским 

аспектима испитивања захтева за сертификат, која је 

организована од стране земаља у којима се 

примењује европски систем сертификата. Ова 

сложена питања биће разматрана од стране Европске 

комисије током 2017. године. 

У погледу других активности, истичемо 

организацију округлог стола о препорукама 

Европског завода за патенте у вези са комуникацијом 

између испитивача и подносилаца пријава у 

поступку испитивања патентне пријаве, на коме су 

учествовали заступници из области индустријске 

својине и стручњаци Завода. Такође, у 2016. години 

су одржана бројна предавања у сарадњи са другим 

организацијама на тему патената, патентних пријава, 

значаја патентне заштите, као и на друге сродне 

теме. 

ЖИГОВИ 

У погледу законодавних активности, Завод је 

крајем 2016. године припремио текст Нацрта закона 

о изменама и допунама Закона о жиговима којим су 

усвојене примедбе Европске комисије изнете током 

билатералног скрининга у поступку придруживања 

Републике Србије Европској унији. Што се тиче рада 

по пријавама, у току 2016. године у Републици 

Србији је поднето укупно 5999 пријава жигова: 2219 

националних (66 пријава више него у 2015. години) и 

3780 међународних пријава. Домаћи пријавиоци 

поднели су 1437, а страни пријавиоци 782 

националне пријаве жигова.  

 

 

Структура пријављених жигова од 2007. до 2016. године  

Година Међународне пријаве
1
 

Националне пријаве
2 

Укупно 
Страни пријавиоци Домаћи пријавиоци 

2007. 5754 1023 2112 8889 

2008. 6358 1111 2067 9536 

2009. 5422 711 1376 7509 

2010. 4927 785 1376 7088 

2011. 4968 852 1135 6955 

2012. 4986 785 1113 6884 

2013. 5104 990 1213 7307 

2014. 4239 862 1172 6273 

2015. 4617 812 1341 6770 

2016. 3780 782 1437 5999 
1
 Пријаве поднете преко Међународног бироа у Женеви  

2
 Пријаве поднете непосредно Заводу 

 

 

У 2016. години, највећи број пријава жигова 

које су страни пријавиоци поднели непосредно 

Заводу је из Сједињених Америчких Држава – 227. 

Иза њих су пријавиоци из Немачке са 48 пријава и 

Швајцарске са 46 пријава. Структура пријава жигова 

поднетих непосредно Заводу према земљи порекла 

приказана је на следећем графикону. 
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Када је у питању заступљеност пријављених 

роба и услуга, најзаступљенији су фармацеутски 

производи (класа 5), пословне услуге и услуге у вези 

са прометом робе (класа 35), затим прехрамбени 

производи (класа 30), услуге образовања и забаве 

(класа 41), канцеларијски производи и производи од 

хартије (класа 16), прехрамбени производи 

животињског и биљног порекла (класа 29), 

козметички производи (класа 3), електрични и 

електронски апарати и инструменти (класа 9), пиво и 

безалкохолна пића (класа 32), одећа и обућа (класа 

25), услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај (класа 43) и алкохолна пића (класа 33).  

Следећи графикон садржи табеларни приказ 

најзаступљенијих класа у поднетим пријавама 

жигова. 

 

 

 
 

 

Током 2016. године, домаћи пријавиоци 

поднели су 238 захтева за међународно регистровање  

 

жига по основу Мадридског система, што је 15 

захтева више у односу на 2015. годину.  
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Такође, у 2016. години регистрована су 6302 

жига, од којих су 4364 регистрована на основу 

пријава поднетих посредством Мадридског система, 

а 1938 на основу националних пријава жигова. 

 

Структура регистрованих жигова од 2006. до 2016. године  

Година 
Међународне 

регистрације  

Националне регистрације 
Укупно 

Странци Домаћи носиоци 

2006. 4964   961   962 6887 

2007. 5162   856 1246 7624 

2008. 5659 1472 1636 8767 

2009. 5885 1521 1819 9225 

2010. 5158   727 1143 7028 

2011. 4823   615   790 6228 

2012. 5257   822   960 7039 

2013. 4051   642   824 5517 

2014. 4157   787   922 5866 

2015. 4041   642   744 5427 

2016. 4364   802 1136 6302 

 

 

На дан 31.12.2016. године у Србији је било у 

важности 198826 жигова, од којих је  28604 

регистровано по основу пријава поднетих 

непосредно Заводу, а 170222 на основу пријава 

поднетих посредством Мадридског система.  

Друге активности 

Светска организација за интелектуалну својину 

(WIPO) је 1. маја 2013. године активирала апликацију 

„Madrid Goods and Services Manager“ (MGS) која 

представља базу података чија је сврха да помаже 

подносиоцима пријава жигова и њиховим 

заступницима да лакше и правилније саставе листу 

роба и услуга неопходну при подношењу међународне 

пријаве жига кроз Мадридски систем међународних 

уговора. Према најновијим подацима, база се 

презентује на 18 светских језика – 3 радна језика 

организације WIPO (енглески, француски и шпански) и 

15 националних језика (међу којима је и српски језик у 

ћириличном писму). У коришћењу базе активно 

учествује 28 земаља уговорница тиме што дају своју 

потврду статуса прихватања приказаних 

термина/назива роба и услуга, чиме се смањује број 

провизорних одбијања кроз Мадридски систем. База 

нуди преко 61.000 предложених описа роба и услуга за 

избор на енглеском језику, док је од стране WIPO-а још 

26.000 енглеских термина претходно одобрено за 

попуњавање међународних пријава. 

У 2016. години је укупно 7.611 термина на 

српском језику инфилтрирано у заједничку базу 

организације WIPO, што са раније убаченим подацима 

чини цифру од преко 16.000 активираних термина на 

српском језику (не рачунајући Ничанску класификацију 

која садржи око 9.000 појмова). Континуирано се води 

стално активна листа уочених грешака у преводу и 

предлога за побољшање појединих превода, како 

Ничанске класификације, тако и базе MGS превода. У 

мају 2016. године је листа од 127 промена унета у базе 

и прослеђена у централну базу података у циљу 

ажурирања података. 

Преведене су измене и допуне Ничанске 

класификације у циљу припреме 11. издања за објаву 

на сајту MGS-а, што је обухватало превод 869 нових 

и измењених термина у Листи роба и услуга, и 

превод новина и измена у Листи класа (скраћеној 

класификацији, тзв. „клас хединга“) са 

објашњењима. У децембру месецу припремљено је 

11. издање Ничанске класификације – верзија 2017, 

за објаву на сајту Завода, и то: Листа роба и услуга у 

PDF формату, затим формирана Листа класа (наслова 

класа) са објашњењима и упутствима, као и 

ажуриран пропратни текст за кориснике. На захтев 

организације EUIPO, ажуриране базе прослеђене су 

за објаву на сајту TMClass ове организације. У 

погледу Бечке класификације фигуративних 

елемената жигова, у 2016. години је класификовано 

1305 фигуративних елемената пријава жигова према 

овој класификацији у електронском регистру жигова. 

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН 

Током 2016. године домаћи и страни 

пријавиоци непосредно су Заводу поднели 107 

пријава индустријског дизајна. У односу на 2015. 

годину број пријава поднетих непосредно Заводу 



 

 

 

 

 

Подлистак ГИС 2017/2 

Supplement IPG 2017/2 

162 ЗИС / RS / IPO 

 

већи је за 2 пријаве. На основу могућности подношења 

захтева за заштиту више дизајна једном пријавом 

(вишеструка пријава), пријављена су укупно 192 

индустријска дизајна. Број пријављених индустријских 

дизајна већи је за 16 индустријских дизајна, односно за 

9,1%, у односу на претходну годину.  

Путем Хашког аранжмана поднете су 282 

пријаве дизајна са 1338 дизајна, што је за 31 пријаву 

више у односу на 2015. годину (раст од 12%), а за 

201 индустријски дизајн (раст од 21%) више у 

односу на 2015. годину. 

 

 

Пријаве индустријских дизајна у периоду од 2007. до 2016. године 

Година  

Националне пријаве
1
 

 
 

Међународне 

пријаве
2
 

Укупно 

 Домаћи подносиоци 

пријава 

Страни  

подносиоци пријава 

2007. 148 16 431 595 

2008. 116 37 322 475 

2009. 118 17 197 332 

2010.  81 23 258 362 

2011.  78 24 280 382 

2012.  66 22 343 431 

2013.  94 30 284 408 

2014.  97  9 219 325 

2015.  86 19 251 356 

2016.  91 16 282 389 
1
 Пријаве поднете непосредно Заводу 

2
 Пријаве поднете преко Међународног бироа у Женеви 

 

Структура броја пријава индустријских дизајна 

поднетих непосредно Заводу између домаћих и 

страних подносилаца током 2016. године показује 

много већи проценат пријава домаћих подносилаца 

(85%). Од укупног броја пријава, домаћи подносиоци 

поднели су 91 пријаву, а страни подносиоци 16 

пријава индустријског дизајна. Највећи број пријава 

индустријског дизајна који су страни пријавиоци 

поднели непосредно Заводу је из Јапана са 8 пријава. 

Затим следе пријавиоци из Сједињених Америчких 

Држава, Немачке и Италије са по две пријаве и 

пријавиоци из Аргентине и Аустралије са по једном 

пријавом.  

 

 

 

Број пријава индустријских дизајна страних подносилаца у 2016. години које су поднете непосредно Заводу 

 
 

Пријаве индустријских дизајна у националном 

поступку током 2016. године најчешће су се 

односиле за регистрацију за класу број 9 Локарнске 

класификације за индустријски дизајн, у коју су 

сврстане амбалажа и посуде за транспорт и држање 

робе. Класе Локарнске класификације које су биле 

често заступљене у 2016. години су и класа број 11 у 

коју се сврставају украсни предмети, класа број 20 

која се односи на опрему за трговину и рекламе, као 

и класе број 6 за намештај, број 14 за апарате за 

регистровање, комуникацију и складиштење 

информација и број 23 за опрему за дистрибуцију 

течности, санитарије, грејање, вентилацију и 

климатизацију.   
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Пријаве индустријских дизајна по Локарнској класификацији 

 

 

Регистровани индустријски дизајни у периоду од 2007. до 2016. године 

Година 

Националне регистрације
1 

 

 

Међународне 

пријаве
2
 

Укупно 
Домаћи носиоци 

 права 

Страни носиоци  

права 

2007. 59 28 405 492 

2008. 45 17 318 380 

2009. 59 28 180 267 

2010. 92 23 225 340 

2011. 60 19 255 334 

2012. 49 19 319 387 

2013. 38 19 293 350 

2014. 58 35 208 301 

2015. 48 10 229 287 

2016. 82 13 251 346 
1
 Регистровани индустријски дизајни непосредно у Заводу 

2
  Регистровани индустријски дизајни преко Међународног бироа у Женеви 

 

На крају 2016. године, у Републици Србији је у 

важности био 4381 индустријски дизајн. Од тог броја 

је 566 регистровано на основу пријава поднетих 

непосредно Заводу, а 3815 на основу пријава 

поднетих посредством Хашког система.  

У односу на претходну годину, у 2016. години 

је дошло до великог повећања броја захтева за 

међународно регистровање индустријских дизајна по 

основу Хашког система, поднетих преко Завода (раст 

од 110%), као и до повећања броја националних 

пријава младих и талентованих дизајнера. Такође, у 

циљу олакшавања и поједностављивања поступка 

подношења пријава, подносиоцима пријава је 

омогућено да своје пријаве подносе и електронским 

путем преко сајта Завода. 

У 2016. години настављени су предходних година 

започети пројекти у сарадњи са Заводом за 

интелектуалну својину Европске уније (EUIPO). На 

петнаестом Састанку о размени искустава и 

уједначавању праксе између организације EUIPO и 

националних завода у области индустријског дизајна 

(15
th
 Liaison Meeting on Designs) у Аликантеу је рађено 

на усаглашавању праксе земаља приликом испитивања 

пријава у којима су предмети заштите сетови. 

ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА 

У погледу нових ознака географског порекла, у 

току 2016. године регистроване су три ознаке: 

„Врбички бели лук“ као име порекла, „Ђердапски 

мед“ као географска ознака и „Облачинка из 
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Облачине“ као име порекла. Такође, три производа 

добила су овлашћене кориснике. Фирма Књаз 

Милош АД из Аранђеловца добила је статус 

овлашћеног корисника за географску ознаку 

Буковичка Бања Књаз Милош, Општа 

земљорадничка задруга „Качерски мед“ за производ 

„Качерски мед“, док је Млекарска школа „др Обрен 

Пејић“ из Пирота стекла статус овлашћеног 

корисника за име порекла „Пиротски качкаваљ од 

крављег млека“. 

У току 2016. године поднете су и 4 пријаве за 

регистровање ознака географског порекла „Врбички 

бели лук“, „Сукана баница“, „Белопаланачка паприка 

вртка“ и „Чигота“. Донето је и једно решење о 

изменама и допунама специфичних карактеристика 

за име порекла „Ариљска малина“. 

Као и претходних година, у 2016. години су 

одржана бројна предавања у области ознака 

географског порекла широм Србије, уз учешће на 

различитим сајмовима у земљи. 

Ђердапски мед 

Породица меда у Републици Србији је од 2016. 

године богатија за „Ђердапски мед“. Географско 

подручје на коме се добија Ђердапски мед се преклапа 

са 90% територије националног парка „Ђердап“ и 

обухвата делове територија две општине - Голубац и 

Мајданпек. Подручје Ђердапске клисуре је проглашено 

националним парком 1974. године. Овај национални 

парк карактерише ретка флора и фауна коју чине: 

медвед, рис, вук шакал, штекавац, сова ушара, црна 

рода и др. На подручју Националног парка Ђердап 

утврђено је присуство укупно 1013 врста и подврста 

васкуларне флоре, што чини четвртину укупне флоре 

Републике Србије. Обухваћене су и 44 строго 

заштићене и 124 заштићене врста биљака. Утврђено је 

присуство 48 биљних таксона који су ретки и угрожени 

у флори Републике Србије и који се налазе на 

„Прелиминарној Црвеној листи флоре Србије", од чега 

су 3 таксона ишчезла са подручја Ђердапа: бахофенова 

честославица, банатски шафран и ђердапска лала, док 

је осталих 6 у категорији крајње угрожених. 

Подручје НП Ђердап је подручје на коме се 

налази и археолошко налазиште Лепенски Вир са 

остацима насеља старог више од 12.000 година. Ту се 

налазе и други археолошки локалитети као што су 

Голубачки град, Дијана, остаци Трајановог моста, 

Трајанова табла, римски лимес и многи други. 

У таквом природном амбијенту производи се 

Ђердапски мед. Пчеларска традиција на подручју 

Ђердапа је веома дуга. Посебно су значајни записи 

пронађени у манастирској архиви манастира Тумане, 

у чијој околини се налазило село Малошевци 

(данашње Малешево) које се по турском попису из 

1467. године састојало од 14 кућа. Све оне су се 

бавиле пчеларством као и сва друга села у околини 

манастира. Манастирске дажбине за мед су износиле 

160 аспри, што је било равно вредности од 80 кола 

дрва или 50 кола сламе. Потребе манастира за 

воском су сигурно биле велике, због чега је село 

било оријентисано на гајење пчела. 

Ђердапски мед се добија од цветова багрема, 

липе и зељастих, углавном лековитих биљака и воћа, 

пчеларењем на подручју ђердапске области, те 

врцањем поклопљених оквира са потпуно сазрелим 

медом. Захваљујући поленској анализи, доказано је 

значајно присуство багремца, воћног нектара, 

поречица, детелина, главочика и др. Поленска 

анализа урађена је у акредитованој лабораторији 

Института за пчеларство из Болоње (CRA-API, Unita 

de ricerca di apicoltora e bachicoltora, Bologna). 

Посебне карактеристике Ђердапског меда чине: боја, 

која варира од врло светле жуте преко боје ћилибара 

са наранџастим тоном до тамно ћилибарске боје; 

мирис, који је слабог до средњег интензитета, са 

израженим биљним и воћним ароматичним тоновима 

који прелазе у бомбонаст мирис ваниле; укус, који је 

пријатан, изражен и угодан, и у устима траје дуже од 

3 минута; и арома, која је изузетно пријатна, са јасно 

израженим слабим ваниластим и бомбонастим тоном 

багремовог меда, при чему остале медоносне биљке 

дају свежу, ароматичну ментоласту арому.  

АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА 

У погледу законодавних активности, у 2016. 

години су прибављена мишљења релевантних државних 

органа на текст Нацрта закона о изменама и допунама 

Закона о ауторском и сродним правима. Нацрт закона је 

измењен у складу са примедбама појединих државних 

органа које су оцењене као оправдане. 

У току 2016. године Заводу је поднета 231 

пријава за уношење у евиденцију и депоновање 

ауторских дела и предмета сродних права. У истом 

периоду издато је 517 извештаја и  потврда о 

подацима из  Евиденције депонованих ауторских 

дела и предмета сродних права. 

Надзор над радом организација  

за колективно остваривање ауторског  

и сродних права 

У току 2016. године, Група за ауторско и 

сродна права је обављала послове надзора над радом 

организација за колективно остваривање ауторског и 

сродних права, надзирући усклађеност општих аката 

организације са одредбама Закона, као и законитост  

пословање организације. Обављена је анализа 

планова расподеле организација Сокој, ОФПС и ПИ. 

Такође, обављена је анализа годишњих извештаја о 

пословању организација у 2015. години, која је 
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обухватила и анализу финансијских извештаја, 

годишњих обрачуна накнада, извештаја независних 

ревизора и годишњих извештаја управних и 

надзорних одбора. Прегледом интернет страница 

свих организација обављена је провера да ли 

организације благовремено и детаљно пружају 

информације о свом раду заинтересованим лицима, 

као и да ли благовремено објављују своје опште акте 

и другу документацију прописану чл. 181. и 182. 

Закона о ауторском и сродним правима. О утврђеном 

чињеничном стању састављене су службене белешке, 

а поједине организације су позиване да допуне 

информације и документацију која недостаје. 

Анализиране су одредбе уговора организације ПИ 

закљученог са организацијама „ARTISTI” и „ACTRA 

PRSˮ из Канаде. 

У току 2016. године Завод је поступао и по 

примедбама на рад организација поднетим од стране 

носилаца права, чланова организације или трећих 

лица. У склопу контроле пословања и извештаја о 

раду организације ПИ, контролисано је пословање 

организације у погледу остваривања искључивог 

имовинског права интерпретатора да другоме 

забрани или дозволи интерактивно чињење 

доступним интерпретације јавности у периоду од 

2013-2016. године. 

У 2016. години издата је дозвола за рад 

организацији УФУС АФА ЗАШТИТА за колективно 

остваривање права аутора филмских дела на накнаду 

за кабловско реемитовање и посебну накнаду. 

Такође, у Књигу евиденције организација за 

колективно остваривање права уписани су подаци о 

стеченом чланству појединих организација у 

међународним организацијама, као и подаци о 

закљученим новим билатералним уговорима. 

Завод је у току 2016. године окончао два 

поступка по поднетим захтевима за давање 

сагласности на предлог тарифа накнада и то: захтев 

за давање сагласности на предлог тарифе накнада за 

кабловско реемитовање фотографија и захтев за 

давање сагласности на предлог тарифе накнада за 

емитовање фонограма и интерпретација на web-

радију и web-телевизији.  

Издавање лиценце за производњу  

оптичких дискова 

Поступајући по захтеву привредног друштва 

City records, Завод је овом друштву издао лиценцу за 

производњу оптичких дискова. 

Друге активности 

У току 2016. године, поступајући по захтевима 

физичких и правних лица, Завод је издао 13 

мишљења о примени одредби Закона о ауторском и 

сродним правима. На захтев Уставног суда 

Републике Србије, Завод је доставио мишљење 

поводом две иницијативе за покретање поступка за 

оцену уставности и законитости појединих одредаба 

Тарифе накнада које наплаћује Сокој по основу 

емитовања музичких дела на радио и телевизиjским 

станицама. 

У погледу учешћа на семинарима и 

конференцијама, истичемо учешће представника 

Завода на конференцији „Интелектуална својина и 

интернет“,  организованој и одржаној на Правном 

факултету Универзитета у Београду, 30 маја 2016. 

године, у сарадњи са Фондацијом „Регистар 

националног интернет домена Србије (РНИДС).  

 

 

РЕГИСТРИ 

 

Поднете пријаве за признање права индустријске својине Број 

Пријаве патената   207 

PCT пријаве у националној фази      6 

Захтеви за валидацију европских проширених патената   992 

Пријаве жигова 2219 

Пријаве малих патената     61 

Пријаве индустријског дизајна   107 

Пријаве за депоновање ауторских дела и депоновање предмета сродних права   255 

Захтеви за установљење географских ознака порекла       4 

Захтеви за признање својства овлашћеног корисника       3 

Захтеви за издавање лиценци за производњу оптичких дискова       0 

Захтеви у вези са сертификатом о додатној заштити     20 
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Регистрована права индустријске својине Број 

Националне патентне пријаве     68 

Проширени европски патенти   158 

Валидација европских патената   747 

Мали патенти     40 

Жигови 1938 

Индустријски дизајни     95 

Признате ознаке географског порекла       3 

Призната својства овлашћеног корисника ознаке географског порекла       3 

Сертификати о додатној заштити       8 

 

Статистика експедиције Број 

Експедовано у Републици Србији  25553 

Експедовано за иностранство  1384 

Експедовано укупно 26937 

 

ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ 

Број странака које су се обратиле Заводу са 

захтевом за информације износио је 892, од чега је 

највише било физичких лица – 334 и адвоката – 321. 

Затим следе представници привредних друштава 

(142) и факултета (95). У односу на 2015. годину, 

број странака повећан је за 17,78%. Детаљан опис 

рада са странкама приказан је у следећој табели: 

 

 

Врста информације Број странака у 2016. г. 

Претраживање базе жигова   228 

Решерш укупно  258 

Решерш усмени укупно  209 

Решерш библиографски - писмени   49 

Решерш библиографски – усмени 206 

Решерш по предмету проналаска – усмени     3 

Одређивање класе МКП   68 

Информације о састављању патентне пријава и патентној заштити 390 

Достављање патентних списа према захтеву странака     9 

 

Електронско подношење пријава 

Систем е-Пријава омогућава подношење пријава 

жигова, патената, малих патената и индустријског 

дизајна електронским путем. Подржан је и пријем 

поднесака за пријаве у поступку као и за регистрована 

права интелектуалне својине. Софтвер је пуштен у рад 

у мају 2016. године, уз континуиран рад на његовом 

унапређењу. Највише е-Пријава поднето је за европски 

патент (157) и индивидуални жиг (95). Поред тога, 

електронским путем је поднето 9 пријава за 

национални патент и две пријаве малог патента. 

Развој информационог система 

У погледу развоја ИПАС-а, извршена је 

промена конфигурационих дијаграма по захтеву, као 

и постављање шаблона. Инсталиране су и тестиране 

нове верзије програма организације WIPO (eDMS, 

WIPOSCAN, ИПАС+, WIPOPublish, Designer). Креиран 

је дијаграм Ознака географског порекла и 

имплементиран је у ИПАС. Уведен је WIPO eDMS у 

продукциону околину патената, тако да се сада пријаве 

и поднесци који се тичу жигова, патената, малих 

патената, дизајна и ознака географског порекла, 

скенирају и уносе у WIPO eDMS. Унапређен је софтвер 

за рад са европским патентима од преузимања 

података, аутоматског уноса у ИПАС, до обрачуна 

такси по POST GRANT процедури, у оквиру техничке 

сарадње са Заводима за интелектуалну својину у 

региону, коју организује WIPO IPOBSD. Електронски 

регистар Ознака географског порекла је креиран и 

постављен на сајт Завода. 
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Гласник интелектуалне својине 

Услед унапређења рада на његовој изради, ГИС 

се од броја 2016/6 објављује на месечном нивоу. ГИС 

се објављује на сајту Завода, креиран је као PDF/A 

документ и потписан квалификованим серверским 

сертификатом.  

Друге активности 

Активно се радило на пројектима Quality at 

Source (QaS) и Hosted Filing Submission (HFS), чији је 

носилац Европски завод за патенте. Настављена је 

сарадња са Заводом за интелектуалну својину 

Европске уније (EUIPO) у погледу реализације 

пројеката TMView, DesignView и TMClass. Подаци о 

жиговима и дизајну се редовно прослеђују у EUIPO 

и доступни су на њиховом сајту. Остварена је 

сарадња са организацијом WIPO на пројекту 

IPCTrans у вези са прилагођивањем података и 

преласком на нову платформу за превођење верзије 

МКП 2017.01.  

 

ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИСАЊЕ 

Широк спектар услуга едукације и 

информисања прилагођен је различитим циљним 

групама међу којима су: привредна друштва и 

установе које пружају подршку пословању, 

организације које обављају научно-истраживачку 

делатност, високошколске установе, органи за 

спровођење права интелектуалне својине и други. 

Едукација се обавља у виду предавања, семинара, 

конференција, консултација о заштити, коришћењу и 

управљању правима интелектуалне својине. Малим и 

средњим предузећима се нуди посебно осмишљена 

услуга Дијагностике интелектуалне својине, уз 

консултације током наступа Завода на привредним 

сајмовима. Поред свакодневног пријема странака, 

посебно је креирана и услуга „Отворена врата”, која 

се одржава сваког трећег четвртка у месецу.   

У организацији Едукативно-информативног 

центра (ЕИЦ), као и у сарадњи са представницима 

различитих циљних група, у 2016. години су 

одржана 44 семинара, предавања или радионица, 

којима је присуствовало 1295 учесникa. На следећем 

графикону дат је приказ одржаних предавања по 

категоријама учесника као и број пружених услуга 

Дијагностике интелектуалне својине. 

 

 

 

Активности ЕИЦ у 2016. години  

 
 

Дијагностика интелектуалне својине 

Услуга дијагностике интелектуалне својине се 

одвија у оквиру билатералног плана сарадње са 

Европским заводом за патенте (ЕПО). У току  2016. 

године комплетирано је 46 услуга Дијагностике 

интелектуалне својине намењене производним МСП. 

Услуга је намењена подизању знања МСП о заштити 

и управљању правима интелектуалне својине у 

пословању. 

Статистика пријава поднетих захтева за 

заштиту права индустријске својине након извршене 

услуге Дијагностике интелектуалне својине од 

почетка извођења ове услуге у августу 2010. године 

закључно са 2016. годином дата је на следећој 

табели. 
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Број комплетираних услуга дијагностике ИС 2010-2016 236 

Број национално поднетих пријава за заштиту жига 347 

Број националних пријава дизајна 41 

Број национално поднетих пријава патената/малих патената 20 

Број поднетих међународних жигова или територијално проширење 120 

Број поднетих међународних пријава дизајна 49 

Број поднетих PCT/EP пријава патената 4 

Укупно поднетих националних и међународних пријава за права индустријске својине 579 

 

 

Током састанка под окриљем Европског завода 

за патенте у Тирани у јуну 2016. године, као пример 

добре праксе у извођењу услуге Дијагностике 

интелектуалне својине представљене су активности 

нашег Завода. Такође, у оквиру сарадње са 

Европским заводом за патенте и у погледу пружања 

подршке другим земљама региона, за делегацију 

Института за интелектуално власништво Босне и 

Херцеговине је у децембру 2016. године у нашем 

Заводу одржана обука за извођење услуге 

Дијагностике интелектуалне својине.  

Отворена врата 

Сваког трећег четвртка у месецу одржаван је 

термин за странке под називом Отворена врата, на 

који се пријава врши путем мејла. У оквиру 12 

термина, двочасовним консултацијама 

присуствовале су 64 странке. 

Пружање информација и консултације  

Свакодневно су пружане различите 

информације и консултације странкама путем 

телефона, лично или електронском поштом, како о 

поступку заштите појединих права (патент, жиг, 

дизајн, ауторско право), тако и по другим питањима 

о остваривању својих права. За 2207 странака 

пружене су 2473 консултације. Подаци су дати на 

следећим графиконима.   

 

 

 

Број пружених консултација странкама према врсти консултација 
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Број пружених консултација странкама према теми консултација 

 

 
 

 

Потребно је истаћи да горенаведени подаци не 

обухватају консултације које су, у оквиру редовног 

посла, странкама пружане од стране запослених у 

секторима за патенте и знаке разликовања.  

Промотивне и друге активности 

Представници Завода су и 2016. године 

учествовали на бројним сајмовима у земљи и 

иностранству. међу којима се истичу 83. 

Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду, 

Међународни привредни сајам ИНОКООП у 

Зрењанину, Међународни сајам привреде у Цељу, у 

Словенији, и 30. Међународни сајам иновација и 

стваралаштва ТЕСЛА Фест у Новом Саду. Током 

2016. године издата су и три редовна броја билтена 

Едукативно-информативног центра. Ови билтени се 

шаљу електронским путем на око 1200 адреса. 

Урађен је превод и припрема за штампу ЕПО 

брошуре Европског завода за патенте „Бавите се 

истраживањем? Размишљајте о патентима“ 

(„Research? Think patents“) која је одштампана и 

постављена на сајт Завода у електронском облику.  

За потребе Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја израђене су статистичке 

анализе поднетих пријава патената, као и провера 

статуса иновационих решења приликом расписаних 

пројеката Министарства. Такође, за Министарство 

привреде су припремљени редовни извештаји о 

спровођењу Акционог плана стратегије за мала и 

средња предузећа у делу који се тиче подршке малим 

и средњим предузећима у домену интелектуалне 

својине. 

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ 

У 2016. години, од активности у оквиру система 

квалитета извршенa су по два мерења квалитета у 

Одељењу за хемију и хемијску технологију и у 

Одељењу за машинство електротехнику и општу, као 

и два мерења квалитета у Одељењу за жигове. 

Извршена је интерна провера целокупног система, 

као и једно преиспитивање од стране руководства, 

док је једна екстерна надзорна провера од стране 

сертификационог тела SGS Beograd, doo, обављена 7. 

новембра 2016. године.  

У сертификованим организационим јединицама 

спроведено је и испитивање задовољства корисника 

услугама признања патента, малог патента и 

националног жига, са следећим резултатима: 58% 

испитаних корисника је било веома задовољно 

услугом признавања патената и малих патената које 

спроводе Одељење за хемију и хемијску технологију 

и Одељење за машинство, електротехнику и општу 

технику; 42% је било задовољно овим услугом, док 

незадовољних није било; 80% испитаних корисника 

било је веома задовољно услугом признања 

националног жига у Одељењу за жигове, 20% 

испитаних корисника је било задовољно овом 

услугом, при чему незадовољних није било. 
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УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА 

У Заводу за интелектуалну својину је на дан 

31.12.2016. године било 83 запослених, од ког броја 

је 78 државних службеника и 5 намештеника. Поред 

овог броја, у Заводу су била запослена и два државна 

службеника на одређено време ради замене одсутних 

државних службеника, као и пет лица која су била 

запослена путем уговора о обављању привремених и 

повремених послова. 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Приходи који имају карактер 

јавних прихода  

По основу примене свих важећих закона из 

области интелектуалне својине којима је прописано 

наплаћивање такси или накнађивање трошкова 

поступка, у буџету Републике Србије за 2016. годину 

су приказани остварени јавни приходи у укупном 

износу од 467.659.574,91 динара, и то: 

а)  приходи од административних такси - у току 

2016. године, остварено је укупно 

298.344.017,42 динара прихода од 

административних такси. У наведени приход 

укључен је и приход који Завод за 

интелектуалну својину остварује и по основу 

члана 39. став (1) Закона о потврђивању 

конвенције о признавању европских патената 

(Конвенција о европском патенту) од 5. октобра 

1973. године, са изменама члана 63. Конвенције 

о европском патенту од 17. децембра 1991. 

године и изменама од 29. новембра 2000. 

године („Службени гласник РС - Међународни 

уговори“, бр. 5/2010), од 01.07.2014. године. 

Остварен приход по основу наведеног прописа 

у 2016. години износио је 19.619.812,50 динара, 

од чега је 9.075.790,50 динара уплаћено на 

рачун Европског завода за патенте. 

б)  по основу Одлуке о висини и начину плаћања 

трошкова поступка и трошкова за пружање 

информационих услуга Завода за 

интелектуалну својину („Службени гласник 

РС“, 113/2013) остварен је приход у износу од 

13.898.546,23 динара.  

в) приходи по основу Закона о потврђивању 

Хашког споразума о међународном 

пријављивању индустријских узорака и модела 

(Хашког документа) и допунског Акта из 

Стокхолма („Службени лист СРЈ - 

Међународни уговори“, бр. 3/93) и Уредба о 

ратификацији Мадридског аранжмана о 

међународном регистровању жигова 

(„Службени лист СФРЈ - Међународни уговори 

и други споразуми“, бр. 2/74) – по овом основу 

укупно остварен приход износи 1.377.393,42 

CHF, и то: по основу Мадридског аранжмана 

1.294.462,42 CHF, а по основу Хашког 

споразума 82.931 CHF, или  укупно 

155.417.011,26 динара. 

Сопствени приход  

У 2016. години Завод је, по основу Закона о 

ратификацији споразума између Савезне Владе 

Савезне Републике Југославије и Европске патентне 

организације о сарадњи у области патената ( члан 6. 

Споразума о сарадњи и проширењу), („Службени 

лист СЦГ“, Међународни уговори, бр. 14/2004) 

остварио сопствени приход у износу од 10.710 EUR, 

односно 1.314.290,98 динара, који је у целости 

пренет у буџет. 

Донације 

Завод је по основу донација у 2016. години 

остварио приход од укупно 10.098.475,00 динара, и 

то: 

- по основу Плана билатералне сарадње између 

Завода за интелектуалну својину и Европског 

завода за патенте за период од 1. јануара 2016 - 

31. децембра 2018. године, износ од 64.223,02 

EUR, односно 7.885.865,69 динара, 

- по основу Меморандума о разумевању о 

билатералној сарадњи између Завода за 

интелектуалну својину Европске уније (EUIPO) 

и Завода за интелектуалну својину Републике 

Србије, износ од 2.695,50 EUR, односно 

330.550,33 динара, 

- по основу партнерства на пројекту VIP4SME 

(Value of Intellectual property for SMEs) 

одобреном од стране Европске комсије у 

оквиру програма Horizont 2020, износ од 

12.713,50 EUR, односно 1.564.083,42 динара  и 

- по основу Уговора између Завода за 

интелектуалну својину и агенције Европске 

комисије EACI (Executive Agency for 

Competitivness and Innovation) којим је 

уговорено финансирање пројекта „EU 

Accessible intellectual property“ (IPORTA), износ 

од 2.599,29 EUR, односно  317.975,56 динара 

(ова средства су у 2016. години враћена у буџет 

с обзиром да је наведени пројекат завршен, те 

није било основа за њихово трошење). 

Средства Завода финансирана из буџета 

У 2016. години  Завод је за финансирање својих 

основних функција утрошио средства у укупном 

износу од 122.238.800,22 динара, чија структура је 

приказана у следећој табели: 
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УТРОШАК СРЕДСТАВА У 2016. ГОДИНИ 

 

Програмска активност 0001:  

Заштита индустријске својине, ауторског и сродних права и информационо-образовни  

послови у вези са значајем заштите 

Ек.кл. Опис 

Закон о буџету за 2016. 

("Сл.гл. РС", 103/15  

са изменама 

апропријација и по свим 

изворима финансирања 

Утрошак  

за период 

01.01 - 31.12.2016. године 

по свим изворима 

финансирања 

1 2 3 4 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 59,232,000.00 57,284,545.24 

412 
Социјани доприноси на терет 

послодавца 
10,602,000.00 10,255,144.72 

415 
Накнаде трошкова за запослене (превоз 

на посао и са посла) 
2,750,000.00 2,308,185.51 

421 Стални трошкови 1,032,000.00 361,393.44 

422 Трошкови путовања 17,684,745.63 9,329,012.26 

423 Услуге по уговору 4,571,000.00 1,734,072.95 

424 Специјализоване услуге 200,000.00 132,989.18 

465 Остале дотације и трансфери 929,663.10 929,663.10 

Укупно програмска активност 0001       97,001,408.73 82,335,006.40 

 

 

Од укупног утрошка у износу од 82.335.006,40 

динара, износ од 74.069.508,40 динара се односи на 

средства из буџета, износ од 6.085.896,96 динара на 

донације које су остварене у 2016. години, а износ од 

2.179.601,04 динара на пренета средства донација из 

претходних година. 

Утрошак средства који је приказан на 

економској класификацији 465 – Остале дотације и 

трансфери, у укупном износу од 929.663,10 динара 

представља средства која су враћена у буџет. Наиме, 

наведена средства су остварена по основу Уговора 

који је Завод за интелектуалну својину склопио са 

агенцијом Европске комисије EACI (Executive 

Agency for Competitiveness and Innovation), којим је 

предвиђено финансирање пројекта „EU Accessible 

intellectual property – IPORTA“ у периоду од 2012. до 

2014. године. Како је пројекат завршен, пренета 

средства из претходне године (извор финансирања 

15) у износу од 611,687.54 динара и дозначена у току 

2016. године (извор финансирања 06) у износу од 

317,975.56 динара су, на основу усвојеног коначног 

финансијског извештаја Завода враћена у буџет с 

обзиром да је престао основ за њихово коришћење. 

 

 

Програмска активност 0003:  

Администрација и управљање 

Ек.кл. Опис 

Закон о буџету за 2016. 

("Сл.гл. РС", 103/15  

са изменама 

апропријација 

Утрошак  

за период 

01.01 - 31.12.2016. 

године 

1 2 3 4 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 22,263,000.00 21,483,342.84 

412 
Социјани доприноси на терет 

послодавца 
3,985,000.00 3,845,518.19 

413 Накнаде у натури 400,000.00 392,350.00 

414 Социјална давања запосленима 1,580,000.00 712,565.16 
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415 
Накнаде трошкова за запослене  (превоз 

на посао и са посла) 
1,100,000.00 793,085.56 

416 
Награде запосленима  

и остали посебни расходи 
450,000.00 357,698.33 

421 Стални трошкови 2,850,000.00 2,550,216.55 

422 Трошкови путовања 636,000.00 20,179.00 

423 Услуге по уговору 5,082,000.00 5,041,655.39 

425 Текуће поправке и одржавање 1,905,000.00 899,976.20 

426 Материјал 2,470,000.00 2,298,566.51 

485 
Наканада штете за поврде  

или штету нанету од стране држ.органа 
460,000.00 442,314.09 

512 Машине и опрема 2,211,000.00 1,066,326.00 

Укупно програмска активност 0003             45,392,000.00 39,903,793.82 

 

Укупан утрошак од 39.903.793,82 динара 

односи се на средства из буџета. 

Јавне набавке 

У 2016. години је спроведено шест поступака 

јавних набавки мале вредности и то: набавка 

(продужење) лиценци за коришћење антивирусне 

заштите за потребе Завода за интелектуалну својину, 

набавка услуге израде и штампања (израда и 

штампање образаца о признатом праву, израда и 

штампање рекламног материјала, израда и штампање 

брошура и партија и израда и штампање сигурносних 

налепница са варијабилном нумерацијом), набавка 

услуге израде и штампања (израда и штампање 

Извештаја о раду Завода за интелектуалну својину за 

2015. годину), набавка услуга посредовањa при 

набавци путних карата и хотелског смештаја за 

потребе службених путовања у земљи и 

иностранству, набавка радова - кречење службених 

просторија у Заводу за интелектуалну својину и 

набавка услуге израде и штампања (израда и 

штампање омоти списа), као и набавка услуга развоја 

постојеће програмске апликације е-Пријава 

(надоградња постојеће ИПАС апликације) на основу 

преговарачког поступка без обајвљивања позива за 

подношење понуда. Након спроведених поступака 

централизованих јавних набавки и закључивања 

оквирних споразума, са изабраним понуђачима су 

закључени појединачни уговори за набавку 

канцеларијског материјала, рачунарског материјала – 

тонера, услуга одржавања рачунарске опреме и 

штампача, рачунарске опреме, канцеларијског 

намештаја и услуга осигурања запослених.  

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Међународна сарадња Завода за интелектуалну 

својину одвија се кроз сарадњу са међународним 

организацијама Светском организацијом за 

интелектуалну својину (WIPO), Европском 

патентном организацијом (EРO) и Заводом за 

интелектуалну својину Европске уније (EUIPO), 

затим кроз билатералну сарадњу са заводима других 

земаља, у погледу активности у вези са приступањем 

Републике Србије Европској унији, као и других 

активности. 

Сарадња са Светском организацијом  

за интелектуалну својину (WIPO)  

У оквиру сарадње са организацијом WIPO, 

реализоване су активности предвиђене планом 

сарадње за 2016. годину. У оквиру пројекта „WIPO 

подршка успостављању медијације у области 

интелектуалне својине у Републици Србији“, два 

службеника Завода учествовала су на WIPO 

семинару са обуком под називом „Посредовање у 

решавању спорова у вези са уговорима о 

истраживању и развоју и сродним трговачким 

уговорима“. Одржана је „WIPO међународна 

конференија о иновацијама и интелектуалној 

својини“ у Новом Саду. У 2016. години је спроведен 

и конкурс за доделу награда Светске организације за 

интелектуалну својину, а награде су додељене у 5 

категорија такмичења. У категорији проналазача или 

групе проналазача за патент (WIPO Medal for 

Inventors) награда је додељена групи проналазача (др 

Зоран Шарић, мр Станислав Очовај, Роберт Печкаи-

Ковач и др Јелена Ковачевић) за проналазак под 

називом „Дво-микрофонски поступак утишавања 

амбијенталне буке са применом у мобилном 

телефону“. У категорији правних лица за 

регистрован индустријски дизајн (WIPO IP Enterprise 

Trophy) награда је додељена фирми Алфа-Плам а.д. 

из Врања за индустријски дизајн пећи на пелет за 

етажно грејање. Добитник награде у категорији 

аутора или групе аутора за истакнуте радове у 

области друштвено хуманистичких наука (WIPO 

Medal for Creativity) је др Предраг Милосављевић за 

истакнуту монографију о Николи Тесли „Мера и 

узвишеност“. У категорији ученика или групе 

ученика средње школе за проналазак (WIPO 
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Schoolchildren’s Trophy) награда је додељена Ђорђу 

Огризовићу, ученику четвртог разреда Треће 

београдске гимназије, за проналазак „Пречишћавање 

воде загађене фенолом процесом хидродинамичке 

кавитације“. Награда у категорији најбољег 

корисника међународног система регистрације 

жигова (WIPO Users’ Trophy) додељена је фирми 

MAXIMA из Лучана.  

Представници Завода учествовали су у раду 

годишњег заседања генералне скупштине WIPO, пет 

редовних заседања WIPO комитета и радних група и 

пет WIPO конференција које су одржане у земљама 

чланицама WIPO, од којих је било посебно значајно 

учешће в. д. директора Завода, Владимира Марића на 

„WIPO високој конференцији о интелектуалној 

својини за државе економског појаса дуж Пута свиле 

и поморског пута свиле за 21. век“. Такође, 

представници Завода су учествовали на обукама 

WIPO, као и на WIPO – EПО регионалном састанку 

завода који користе WIPO IPAS програм као основу 

за своје електронске системе. Један стручњак Завода 

боравио је у организацији WIPO у заводима Сан 

Марина, Бугарске и Белорусије ради унапређења 

електронских система ових завода.  

Сарадња са Европским  

заводом за патенте (ЕРО)  

Сарадња са организацијом ЕРО у 2016. години 

обухватила је учешће представника Завода на 

редовним састанцима Европске патентне 

организације: четири састанка Управног савета, два 

састанка Комитета за буџет и финансије, два 

састанка Комитета за техничку и оперативну 

подршку и два састанка Комитета за патентно право, 

као и активности у оквиру Билатералног плана 

сарадње ЕРО и Завода за интелектуалну својину од 

2016. до 2018. године које се односе на обуку 

стручњака, сарадњу у развоју усаглашених 

европских информационо-технолошких сервиса и 

алата, и на сарадњу у подизању свесности о значају 

заштите интелектуалне својине.  

У оквиру обуке у организацији ЕРО, 

службеници Завода учествовали су на 18 семинара и 

стручних састанака ЕРО академије.  

У мају 2016. године је у Београду одржан ЕРО 

састанак намењен размени искуства и праксе у 

испитивању патентних пријава из области 

прехрамбених технологија. Патентни испитивачи из 

Европског завода за патенте су том приликом 

одржали предавања о најновијим методологијама 

испитивања, након чега је уследила анализа 

случајева из праксе и дискусија. Другог дана 

састанка, научници, истраживачи и привредници 

који се баве прехрамбеним технологијама имали су 

прилике да се упознају са могућностима заштите, 

примене и комерцијализације иновација из ове 

области.  

Пилот радна група за успостављање 

јединственог европског система електронског 

подношења патентних пријава, коју сачињавају 

стручњаци шест завода: Уједињеног краљевства, 

Немачке, Шведске, Финске, Шпаније и Србије, 

отпочела је са радом у јулу месецу и од тада су 

одржана три састанка радне групе. 

Сарадња са Европским заводом  

за интелектуалну својину (ЕUIPO)  

Сарадња са EUIPO одвијала се у складу са 

околношћу да Србија још увек није чланица ЕУ и 

обухватила је учешће стручњака Завода на четири 

годишња састанка сарадње ради размене искустава: 

два из области жигова, један из области дизајна и 

један из области техничке сарадње.  

Сарадња је, у складу са Меморандумом о 

сарадњи потписаном 2014. године, у 2016. години 

обухватила три обуке у оквиру EUIPO академије и 

наставак студијског боравка једног службеника 

Завода у EUIPO у оквиру пројекта “Seconded National 

Experts”.  

Билатерална сарадња 

У оквиру билатералне сарадње са заводима 

других земаља, Владимир Марић, в.д. директор 

Завода за интелектуалну својину Републике Србије, 

и Војко Томан, директор Завода за интелектуалну 

својину Републике Словеније, потписали су 

Меморандум о сарадњи између Завода за 

интелектуалну својину Републике Србије и Завода за 

интелектуалну својину Републике Словеније, 24. 

октобра у Палати „Србија“ у Београду. Помоћник 

директора Мирјана Јелић присуствовала је прослави 

20 година од оснивања Хрватског завода за 

интелектуално власништво 9. децембра у Загребу. 

Друге активности 

У оквиру активности везаних за приступање 

Републике Србије Европској унији, у комуникацији 

са представницима Преговарачке групе 7, израђена је 

Преговарачка позиција за Поглавље 7 и 

припремљени су прилози за Годишњи извештај о 

напретку у Поглављу 7. Стручњаци Завода 

учествовали су на четири састанка Одбора и 

Пододбора за приступање ЕУ у Бриселу. 
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЈА 

EPOQUE NЕТ ПРЕТРАЖИВАЊЕ (НАПРЕДНИ НИВО) УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕТРАЖИВАЊЕ У 

НЕПАТЕНТНОЈ ЛИТЕРАТУРИ, OS28-2016 

Хаг, Холандија, од 26. до 30. септембра 2016. 

И З В Е Ш Т А Ј 

Јелена Тешић, саветник Одељење за хемију и хемијску технологију 

 

У Хагу је од 26. до 30. септембра 2016. одржан 

семинар под називом "EPOQUE Net претраживање 

(напредни ниво) укључујући и претраживање у 

непатентној литератури". Семинар је окупио 29 

учесника, међу којима је осим представника земаља 

чланица Европске патентне организације, било и по 

три представника из Марока и Кине и један 

представник из Мексика. Семинар је отпочео 

уводним предавањем о новинама у EPOQUE Net 

верзији 4.50, прегледом функционалности, бројачем 

трансакција и оптимизацијом рада у Internal. Затим 

су учесници подељени у три групе: хемију, механику 

и електротехнику у оквиру којих су одржаване 

радионице. Другог дана семинара, након уводних 

предавања о функцијама у Preparation модулу, 

Fami/Refi, +Cla и COMBI стандардним функцијама, 

учесници су вежбали на примерима коришћења ових 

функција. 

Трећи дан семинара је био предвиђен за 

преглед функционалности Viewer и Xfull апликације 

и вежбању на припремљеним примерима. У оквиру 

Viewer-а показане су следеће функције: 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, Keyboard Layout 

Preferences и Viewer Family. Figure link у Viewer-у је 

аутоматско проналажење у тексту описа, бројева (тј. 

ознака) којима је обележена слика у нацрту (reference 

numerals). Уколико је ова функција доступна за 

одређени број на слици, до обележеног текста описа, 

где се помиње та ознака на слици, долази се прво 

активирањем ове функције преко Options, 

Preferences, Mosaic/Figure link, а затим  двоструким 

кликом на ознаку на слици. С обзиром да ова 

функција може да успори рад у Viewer-у она може и 

да се деактивира подешавањем преко Options, 

Preferences, Mosaic/Figure link. Могуће је видети све 

нумеричке референце одједанпут одабирањем Show 

all Text References у pop up менију који се отвара 

десним кликом на ознаку на слици. На број се може 

додати и  ручно објашњење са Edit Text Reference из 

pop up менија који се отвори десним кликом миша. 

Xfull алатка EPOQUE Net-а је моћно оруђе које 

омогућава претрагу у пуном тексту патентне и 

непатентне литературе. Она омогућава паралелно 

претраживање апстраката у Epodoc и WPI бази, 

претраживање на три језика, затим у класама, помоћу 

кључних речи, преко F-термина, проналазача итд. 

Може да претражује у резултатима из Internal-а, у X-

фајловима, да поређа резултате претраге помоћу 

Rank and View функције, да сачува резултате као X-

фајлове и аутоматски генерише Viewer highlights 

(HL). Даље може да покрене једноставне личне 

припреме (preparations), ..strs и слично, аутоматски 

може да дода и алтернативно спеловање, има Preview 

Panel који омогућава брзи поглед на пронађене 

документе као и Facet Search који омогућава 

комбиновање различитих концепата и у патентној и 

непатентној литератури. Facet Search дугме (у доњем 

средишњем делу) комбинује различите концепте 

који се задају отварањем новог таба у средишњем 

делу X-full-а притиском на +. Сваки таб може да се 

назове различитим именом десним кликом на таб 

концепта. У сваки концепт (или аспект проналаска) 

додаје се засебан упит који затим може да се 

комбинује са другим концептима (притиском на 

доње дугме Search – Patents). Део са добијеним 

резултатима показује који су концепти комбиновани, 

а број комбинованих концепата је дат у загради, нпр. 

(2 Facets). Комбинација концепата се може видети и 

у табу Overview. Када је у питању стратегија 

претраживања треба имати у виду да је у неким 

областима, на пример биотехнологији, обавезно 

комбиновање кључних речи. Осим тога, велики број 

националних докумената није класификовано у СРС 

(за неке класе и више од 2/3) због чега се они не могу 

наћи у Epodoc-у преко CPC класe. 

Претпоследњи дан је био резервисан за рад на 

претраживању у непатентној литератури, док је 

последњег дана рађен пример претраживања за једну 

пријаву „од А до Z“. У оквиру непатентне 

литературе у групи за хемију, демонстрирана је 

претрага на сајту https://www.reaxys.com. Ова база је 

комерцијална и врло корисна за претраживање 

хемијских реакција у органској хемији. Патентни 

испитивачи Европског завода имају могућност да 

користе ову и STN комерцијалну базу у области 

хемије. У односу на STN базу Reaxys је упола мањи 

када је реч о броју органских једињења и сва 

једињења немају CAS број. Међутим, предности базе 

https://www.reaxys.com/
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Reaxys су да се може нацртати и претражити 

реакција у органској хемији, да има дубљи индекс и 

да се могу пронаћи хемијске реакције чак и из XIX 

века. 

Као алатку за претраживање ЕЗП је развио 

EPOQUE Net пре 30 година. Након тога је ова алатка 

прослеђена и чланицама европског завода за 

коришћење за професионално претраживање. Данас 

је EPOQUE Net постао стандард у свету патената, а 

на његов стални развој и усавршавање могу да утичу 

не само испитивачи европског завода већ и други 

корисници овог система за претраживање. 
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ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (EUIPO) 
ШЕСНАЕСТИ САСТАНАК САРАДЊЕ У ВЕЗИ СА ХАРМОНИЗАЦИЈОМ ПРАКСЕ ДРЖАВА 

ЧЛАНИЦА ЕУ У ОБЛАСТИ ЖИГОВА 

Аликанте, 3-4. октобар 2016. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Мирјана Шарић, начелник Одељења за жигове 

 

У Заводу за интелектуалну својину Европске 

уније (EUIPO) у Аликанте-у, Шпанија,  3. и 4. 

октобра 2016. године одржан је 16. Састанак сарадње 

(Liaison Meeting) посвећен хармонизацији праксе 

држава чланица ЕУ и држава кандидата за чланство 

у области заштите жигова. Испред Завода за 

интелектуалну својину, састанку је присуствовала 

Мирјана Шарић, начелник Одељења за жигове.  

Након уводног обраћања, усвајања агенде 

текућег састанка и закључака донетих на 15-том 

Састанку сарадње, на дневном реду овог састанка 

биле су следеће теме:  

1. SQAP пројекат – нови систем управљања 

квалитетом имплементиран у EUIPO -у 

2. Пракса и представљање одлука у предметима 

поступања противно начелу савесности и поштења 

(bad faith) – презентација EUIPO (Одељења за 

поништаје и Жалбених већа) и немачког 

националног завода и Патентног суда те државе;  

3. Представљање измена у Методологији OHIM-a 

(Guidelines)  

4. Радионица: Значење и обим права жига 

регистрованог за услуге у класи 35: услуге 

рекламирања (презентација норвешког завода) 

5. Радионице 

 Прва тема: Представљање знака у пријави 

 Друга тема: Доказивање коришћења ранијег 

права – приказивање и организација доказа; 

 Трећа тема: Сертификациони жиг; 

 Четврта тема: Иницијатива за транспозицију 

Директиве ЕУ 2436 

1. SQAP пројекат – нови систем управљања 

квалитетом имплементиран у EUIPO -у 

Уоквиру прве теме представљен је нови систем 

управљања квалитетом који подразумева активније 

учешће у контроли аката које издаје EUIPO од 

стране учесника у поступку (представника  носилаца 

права). Нови систем назван SQAP планиран је да 

буде у примени од почетка 2017. године. 

2. Пракса и представљање одлука у предметима 

поступања противно начелу савесности и 

поштења (bad faith) 

Презентзација Одељења за поништаје 

Концепт „bad faith“ није прописан законским 

одредбама, али је пресудом у случају AG Sharpston in C-

529/07 дефинисан концепт – понашање које се разликује 

од прихваћених начела етичког понашања или поштене 

тржишне и пословне праксе. Жалбено веће EUIPO-a је 

дефинисало да концепт „bad faith“ означава такво 

понашање када носилац једног жига сматра да путем 

регистрације полаже право на жиг трећег лица са којим 

је имао уговорни или пред-уговорни однос или било 

какав однос који се заснива на поверењу. Однос 

поверења налаже власнику жига дужност фер понашања 

у односу на легитимне интересе и очекивања друге 

стране (BoA, 13/11/2007-2 – ‘Claire Fisher/Claire Fisher, p. 

24). Недостатак односа поверења (његово кршење) мора 

постојати у време подношења пријаве. Приликом 

утврђивања да ли је носилац жига поступао супротно 

односу поверења (у „bad faith“-у) у време подношења 

пријаве, мора се применити принцип опште процене 

свих релевантних фактора појединачног случаја. Завод 

ће ограничити своје испитивање на основ и аргументе 

који су достављени у току поступка од стране странака у 

поступку. Да би се утврдило посотјање „bad faith“-а 

потребно је да буде кумулативно испуњено три услова: 

1. идентичност или збуњујућа сличност самих знакова; 2. 

сазнање о коришћењу истог или збуњујуће сличног 

знака (носилац је знао или морао знати); 3. непоштена 

намера на страни носиоца жига (намера стицања користи 

од репутације знака или знакова подносиоца предлога) 

(T-327/12 Simca, p. 56); намера да се треће лице спречи 

да уђе на тржиште; (C-529/07 Lindt, p. 44); или вештачко 

продужење грејс периода некоришћења жига (T-136/11, 

Pelikan, p. 27).  

Најновије одлуке Одељења за поништаје у 

случајевима „bad faith“-а: 

1. BALBACARE 

Предлагач је носилац барзлског жига 

BALBCARE  за производе за негу ноктију у калси 3. 

Извозио је своје производе у Европску унију почев 

од 2011, од када датира и дистрибутерски уговор са 

будућим носиоцем жига у Француској 2011 и у ЕУ 

2014. године. Крајем 2011. дистрибутерски уговор је 

суспендован. С обзиром на то да се од подносиоца 

предлога за поништај не може очекивати да доказује 

негативне чињенице, као што је недостатак 

сагласности, проста изјава да је пријава поднета без 
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његове сагласности би била довољна. Носиалц 

оспореног жига би морао да докаже да је био 

овлашћен за подношење такве пријаве. Да би се 

утврдило постојање „bad faith“-а не захтева се да је 

уговорни однос постојао у време подношења 

пријаве. Постојање директног или индиректног 

односа између страна пре дана подношења спорне 

пријаве може бити довољно. Поступање противно 

начелу савесности и поштења је доказано.  

2.  

У мају 2008. подпредседник Tacchini Групе, 

Alessandro Tacchini, преноси, између осталих и 

француски жиг фирми H4T S.R.L. У децембру 2008. 

Giulia Tosi подноси пријаву жига  у 

Италији. Јуна 2009. пријављује европски жиг са 

приоритетом важења италијанске пријаве. 2012. 

госпођа Tosi преноси оба жига на садашњег власника 

SANDYS S.R.L., чији је генерални директор 

Alessandro Tacchini, кога заступа Cuccia & Simino 

(Mr Cuccia је муж Mrs Tosi’s од 2005, а она је радила 

у тој фирми од 2010). Поступање противно начелу 

савесности и поштења је доказано.  

Презентација жалбених већа 

Европски жиг може бити поништен на основу 

предлога поднетог EUIPO-у пред Европским судом 

правде у случају противзахтева у поступку по тужби 

за повреду жига, ако је подносилац пријаве за 

регистрацију жига поступао супротно начеклу 

савесности и поштења. Захтев се може поднети само 

против регистрованог жига, док захтеви против 

пријава морају бити суспендовани. Поступак се води 

искључиво као двостраначки (не може се захтевати 

престанак поступања супротно начелу савесности и 

поштења уоштено, али се разлози за поништај 

сматрају апсолутним разлозима. У одлуци T-82/14, 

LUCEO, 28 дефинисано је као субјективно 

мотивисано непоштеном или злом намером. Правни 

оквир за примену овог института: По принципу „ко 

први пријави“, било ко може поднети пријаву за 

било који знак, чак и ако тај знак користи треће лице. 

Просто коришћење нерегистрованог знака од стране 

трећег лица не спречава подношење пријаве за знак, 

осим у случају постојања апсолутних разлога за 

одбијање, у случају постојања других ранијих права, 

ако и у случају несавесног поступања. 

Презентција немачког националног завода и 

Патентног суда Немачке 

За разлику од правила која важе за европски 

жиг, по немачком закону, почев од 1.6.2004. године, чак 

и пријава може бити одбијена из разлога што је поднета 

супротно начелу савсности и поштења, а како би се 

избегло неоправдано признавање искључивих права, 

као и сложени поступци оглашавања ништавим и 

повреда права. У случају пријава, несавесно поступање 

подносилаца пријава мора бити очигледно испитивачу, 

при чему завод нема обавезу да спроводи интензивно 

истраживање у поступку регистрације жига. Испитивач 

неће регистровати жиг који би очигледно могао бити 

поништен у накнадном поступку оглашавања 

ништавим. „Bad faith“ мора бити очигледна на основу 

документације коју доставља подносилац пријаве, 

експертског знања испитивача или опште доступних 

извора информација. Не постоји обавеза на страни 

испитивача да се упушта у интензивно истраживање 

или испитивање. Како не постоји обавеза испитивача 

да се упушта у оцену несавесности, изузев када је 

очигледна, нема много случајева када је она утврђена, 

већ се ти поступци најчешће спроводе у оквиру 

поништаја. Примери из праксе: 

1. Пријава   поднета за услуге из 

класе 39, према признању подносиоца, поднета 

је тако што је подносилац фотографисао знак на 

камиону једног предузетника. Пред заводом ј 

еизјавио како је намеравао да прода жиг или 

уступи лиценцу уз наканду том лицу чији је то 

у ствари знак. Пријава је одбијена. 

2. Пријава за знак „Ismaqua“ за робе и услуге из 

калса 11, 32 и 35. Претходно су два идентична 

жига пријављена од стране истог лица била 

поништена на основу „bad faith“-а у два одвојен 

асудска поступка. Пријава је одбијена. 

3. Доста често се дешава да неовлашћена лица 

пријављују имена или слике познатих живих или 

умрлих лица. Тако су биле подношене пријаве за 

име ‘Michael Jackson‘ мало након његове смрти, 

као и за име ‚Obama‘ недуго након што је постао 

председник САД. Несавесност је такође 

несумњива ако очигледно неовлашћено лица 

подноси пријаву за знак са рупутацијом или за 

знак који је таквом занку сличан.  

4. Ово је такође случај и са знаковима који имају 

репутацију у другим земљама. Нпр пријављен 

је знак  за робе и услуге у класама 32, 

35 и 41. Пријављени знак је скоро идентичан 

знаку Фудбалског клуба Бајерн из Минхена 

који несумњиво ужива репутацију . У 

сваком случају, нема несавесности у поступању 

подносиоца пријаве ако је препознаје трендове 

тржишта и пријављује знакове у циљу 
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промоције свог бизниса. Нпр. симболи и имена 

клубова бивше државе НДР. 

3. Представљање измена у Методологији 

OHIM-a (Guidelines)  

Измене у Методологији доступне су путем 

вебсајта https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-

mark-guidelines  

4. Радионица: Значење и обим права жига 

регистрованог за услуге у класи 35: услуге 

рекламирања (презентација норвешког 

завода) 

Пре свега је дата дефиниција појма рекламирања. 

Објашњење дато у Ничанском споразуму у вези са 

овом услугом, означава рекламирање као 

консултатнске услуге или услуге подршке које се нуде 

осталим привредним субјектима које желе да 

промовишу и развијају своје робе и услуге, а није 

комерцијалан делатност једне компаније која 

промовише сопствене робе и услуге. Ипак, заводи се 

суочавају са многим пријавама које су поднете за 

услуге рекламирања где заправо није вероватно да ће 

пријавилац пружати те услуге у промету трећим 

лицима. Такође је приметно да пријавиоци 

ограничавају узслуге рекламирања на одређене гране 

индустрије, робе или начине комуникације. Нпр. 

TMClass садржи рекламне услуге за архитекте; 

рекламне услуге које се односе на продају моторних 

возила и рекламне услуге за промоцију свести јавности 

о предностима локалне куповине (све у класи 35). 

Овакве уске спецификације списка могу значити да 

фирме, подносиоци пријава, заправо траже заштиту за 

рекламирање у класи 35 у сврхе промоције сопствених 

роба и услуга или како би пренеле одређену поруку 

јавности. Такође, то може наговештавати да постоје 

супротстављена мишљења у погледу садржаја услуга 

рекламирања. Питање: да ли је рекламирање у класи 35, 

по вашем мишљењу, ограничено на услуге које се нуде 

трећим лицима? 

У принципу, није од значаја за испитивање 

апсолутних разлога за признање жига питање да ли је 

регистрација жига у складу са комерцијалним 

интересима његовог носиоца. Заводи испитују да ли је 

знак описан/дистинктиван у односу на опште принципе 

праксе, од којих је један тај да је супостављена 

довољно директна веза између знака и роба и услуга, 

односно да ли постоји јасан резон да знак неће бити 

доживљен као индикатор комерцијалног порекла. 

Други аспект радионице је оцена 

дистинктивности/описног карактера занак у односу 

јна рекламне услуге. Рекламирати се може било који 

производ на различитим платформама, на било који 

начин комуникације и у било ком форуму. Са друге 

стране, пружаоци услуга рекламирања могу бити 

специјализовани у одређеној области или за потребе 

одредеђне категорије потрошача. Циљ радионице је 

да се покаже како заводи процењују знакове који се 

односе на рекламирање. На датим примерима треба 

показати да ли би се ти знакови сматрали 

дистинктивним: 

FINANCE за рекламне услуге 

STADIUM за рекламне услуге 

STADIUM за рекламирање спортских догађаја  

BEST CLOTHING за рекламне услуге 

PINK PANTS за рекламне услуге 

- Презентација EUIPO-a о услугама рекламирања  

Најпре је наглашено да се услуге односе на 

економску активност – пружење услуга трећим 

лицима, а да рекламирање сопствених роба није 

услуга али оно што раде рекламне агенције 

(спровођење рекламних кампања за трећа лица) 

јесте. 

Према Методологији коју примењује, EUIPO ће 

издати резултат испитивања ако пријављени знак 

може бити коришћен у промету у односу на услуге за 

које је пријављен на тај начин да би несумњиво био 

доживљен од стране релевантне јавности као опис 

предмета услуга з акоје је затрежена заштита, и који 

би стога морао да остане слободан за  употрербу од 

стране осталих учесника у промету. У том смислу, 

рекламне поруке могу у себи садржати предмет 

заштите, попут знака КОНЦЕРТ УЖИВО (LIVE 

CONCERT). Примери знакова који су дескрипривни 

из разлога што садрже предмет заштите:  

Примери знакова који EUFC EUROFINANCE 

CONSULTING  

LOCAL SERVICE NUMBER 

PARIS FASHION BOOK FAIR 

  

Примери знакова који су описни према начину 

пружања услуга или према месту где се услуге могу 

добити: 

 

ALICANTEAIRPORT  

Onlinetradesmen  
Примери знакова који носе лаудативну поруку: 

SUPPORT YOUR LOCAL 

Be social shop local  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines
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5. Радионице 

 Прва тема: Представљање знака у пријави 

EUIPO је представио припремни каталог типова 

знакова који могу бити пријављени, а у планиу је да 

се представи спецификација услова које је потребно 

да задовољи сваки од типова знакова из каталога, 

како би пријава била уредна. Презентација EUIPO-а: 

 

 

 

 
 

 
 

 Друга тема: Доказивање коришћења ранијег 

права – приказивање и организација доказа; 

Предложено је да се приликом достављања 

доказа ти докази систематизују и каталошки 

прикажу. Разматра се могућност увођења обавезе 

таквог приказивања доказа у поступцима по захтеву 

за престанак жига због некоришћења. 

 Трећа тема: Сертификациони жиг; 

У оквиру упитника приказани су елементи 

општег акта жига гаранције, који се уводи у систем 

Европског жига. Ти критеријуми поклапају се са 

захтевима који су већ дефинисани у Закону о 

жиговима. 

 Четврта тема: Иницијатива за транспозицију 

Директиве ЕУ 2436/2015  

Покренута је иницијатива за сардању 

националних завода држава чланица ЕУ на пољу 

имплементације Директиве 2436/2015 о чему ће бити 

организовани посебни састанци и семинари под 

окриљем EUIPO-а. 
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ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Други радни састанак пилот групе пројекта eFiling Европског завода за патенте и 

Састанак Комитета за техничку и оперативну подршку, TOSC/83 

Хаг, 2. и 3. новембар 2016. године 

И З В Е Ш Т А Ј 

Борјан Поповић, виши саветник Одсека за информациони систем  

Иван Ђорђевић, самостални саветник Одсека за информациони систем 

 

Састанак Пилот групе је био други редовни 

радни скуп експерата земаља (Немачка, Шведска, 

Финска, Велика Британија, Шпанија, Србија) 

делегираних да испрате развој новог ЕПО eFiling 

пројекта. Састанак је био 2. новембра. 

Састанак TOSC/83 је редовни годишњи скуп на 

коме се извештава и дискутује о статусима у којима се 

налазе појединачни пројекти и активности које се односе 

на рад ЕПО-а као и сарадњу ЕПО-а са националним 

организацијама, са могућношћу да учесници,  дају 

допуне и примедбе на садржаје припремљених 

докумената. Састанак је био 3. новембра. 

Завод за интелектуалну својину Републике 

Србије представљали су Борјан Поповић, виши 

саветник у Одсеку за информациони систем и Иван 

Ђорђевић, самостални саветник у Одсеку за 

информациони систем, на  оба састанка. 

2
nd

 meeting of the National eFiling pilot group 

Уводну реч на састанку Пилот групе дао је 

господин François-Régis Hannart, Principal Director of 

European and International Co-operation. 

У радном делу састанка прва презентација, коју 

је дао г-дин Stamatis Gkinis, External project 

Management Services, се односила на извештај о 

статусу пројекта уз поређење са терминима из плана 

пројекта. 

У периоду после првог састанка детаљно је 

разрађена архитектура решења за ХФС (Hosted Filing 

Solution – назив новог online filing система). Урађена 

је и детаљна анализа корисничких захтева и дат 

иницијални предлог за стандардна и проширена 

решења корисничких улазних форми.  

Задаци за наредни период су: детаљна 

дефиниција пројекта за ХФС (пројекат безбедности 

података), ревизија корисничких захтева и даља 

разрада за стандардна и проширена решења 

корисничких улазних форми. 

На крају је дата ревидирана шема пројектног 

плана за наредних 6 месеци. 

Господин Adrian Stachowiak је, у наредној 

презентацији, приказао архитектуру решења за ХФС. 

Посебно су разрађене опције које се тичу заштите 

података (података у преносу и стационарних 

података) и начина пријаве (login) на систем (преко 

proxy-ja, сертификата са посебним софтвером за 

потписивање, сертификата као плагин-а за 

претраживаче). Потребно је даље продискутовати 

сва решења са националним организацијама. 

У презентацији Hosted Filing Submission г-ђа 

Ludmila Mako, HFS product owner, дала је тренутни 

статус пројекта у односу на стандардна и проширена 

решења корисничких улазних форми која су 

наведена од стране националних организација за 

потребе рада Пилот групе. Контекст у коме се ово 

разматрало су циљеви, ограничења, правни захтеви. 

Урађена је анализа опција које постоје у постојећем 

eOLF , као и предлози  Пилот групе за нове 

функционалности кроз стандардна и проширења 

решења. 

На крају је дата ревидирана шема пројектног 

плана за наредних 6 месеци где је највећи део 

активности националних организација разматрање 

стандардних и проширених решења корисничких 

улазних форми.  

Ова активност је предвиђена да се заврши до 

краја фебруара 2017. Видео конференција ЕПО-а са 

пројектним тимом Завода за интелектуалну својину 

Републике Србије је заказана за 18. јануар 2017 

године. 

Наредни састанак Пилот групе се односи на 

security. 

Technical and Operational Support Committee, 

83 TOSC 

Састанак је отворио председавајући г-дин Josef 

KRATOCHVÍL. Након поздравног говора усвојен је 

предложени дневни ред. 

У првој тачки дневног реда усвојен је записник 

са претходног састанка 82 TOSC. 

Пројекти из категорије Co-operation 

Наредна информација односила се на тренутно 

стање у ком се налази пројект Espacenet New који 

треба да састави Espacenet Level 1 и Espacenet Level 2 
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и тако да интерфејси и full text претраживања 

здруженог Espacenet сервиса који се у целости 

хостује у ЕПО-у преко https протокола, буду у 

потпуности урађени у локалном језику са новим 

функционалностима.  

Република Србија је овај нови сервис пустила у 

новембру 2016. године. 

Назначена је и важност везе овог и пројекта 

Quality at source који је у току и у коме учествује и 

Завод, што ће омогућити да се full-text подаци које 

национални заводи шаљу ЕПО-у по узансама 

пројекта Quality at source могу претраживати у 

националном писму (језику). 

У излагању Quality at Source: status report 

говорено је о текућој имплементацији и 

активностима које се планирају у наредном периоду. 

Пројекат се односи на активности да подаци о 

патентима (библиографски подаци, слике и фул-

текст) који националне организације шаљу ЕПО-у 

буду високог квалитета у погледу тачности, 

комплетности и на време. Такође, треба скенирати, 

урадити ОЦР и/или конвeртовати у ХМЛ све 

документе од 1973. године који нису у фул-тексту. 

Завод за интелектуални својину Републике 

Србије учествује у пројекту од јула 2016.  направљен 

је тзв. Authority file и послат у ЕПО-у. 

Наредни извештај из ове категорије тицао се 

пројекта IP5: status report. IP5 групу сачињавa пет 

патентних организација (ЕПО, САД, Јапан, Кина, 

Јужна Кореја). Извештај покрива период од марта 

2016. до краја године и односи се на више 

активности: Global Dossier (EПО је имплементирао 

први), линк Global Dossier ка WIPO CASE, усвојена 

визија Global Dossier-а од стране IP5 руководства, 

сарадња на класификацији, статистичко 

извештавање, размена података и Common Citation 

Document (CCD). 

Пројекти из категорије Automation 

Статуси више пројеката из ИТ области дати су 

обједињени кроз извештај IT Roadmap – status report. 

Ради се о пројектним активностима:  

NIP (Nov’16) External and Formalities technical 

readiness including interface between the Unitary Patent 

Court and the European patent register  

eDossier for Search (Dec’16) Functionalities to 

interface all Search files for Examiner and Formalities , 

available for stock management, authorization and 

annotations  

CMS Filing 1.12 (July’16) Functionalities related 

to legal compliance, batch functions and enhanced 

functionality  

CMS Filing 1.13 (Nov’16) Handover of CMS 

Filing 1.12 from CGI to sub-contractor  

Publication Process (Nov’16) Examiner access to 

high-quality text conversion for EP filings  

ANSERA (Aug’16) Integration of WPI index and 

improved flexibility of searching with CPC, IPC and 

Japanese classification  

Bulk Translation (Aug’16) Translations for 

Spanish, Portuguese, and Lithuanian accessible to the 

Examiners using SEA and national Patent Offices using 

EPOQUE Net  

New Espacenet (2016) Implementation of new 

Espacenet national interface hosted within EPO for 24 

offices  

PCT-Paperless (July’16) −Implementation with 6 

Receiving Offices; electronic transmission of search 

copies of PCT applications to the EPO  

One Portal and Global Dossier (OPD) (Dec 

2016) extend Global Dossier to WIPO and WIPO CASE 

members for examiners and for external access  

У извештају о пројекту IT Security Roadmap 

implementation наведено је да је нарочити напредак 

направљен у областима Cyber Security-ja, контроли 

приступа и идентитета, управљању ризиком при 

чему су примењене савремене методе IT security Best 

Practices. 

ХML Filing and Exchange је наредна активност 

којој је извештавано. Око 95% нових пријава (ЕП и 

ПЦТ) је поднето online, 40% накнадне 

документације, такође. У 2016. години је било око 14 

милиона страница. Са другим организацијама се 

размењују библиографски податаци (100% ХМЛ), 

публиковани патентни документи (ХМЛ ST 36, са 

сликама) и досијеи. Велика је потреба за ОЦР (10 

милиона страница годишње), за високо квалитетним 

поновним ОЦР-ом (Search Quality и Publication 

Quality). Тражи се решење за нови стандард и 

предложено је да то буде Office Open XML (ECMA-

376), то је Word-processor XML стандард (native 

стандард за MS Word). 

Покренуће се пројекат у оквиру ЕПО-а да се 

овај стандард имплементира с обзиром да 98% 

апликаната већ ради са овим форматом 

припремајући своје документе. 

Online Filing for National Offices – Report of the 

1st pilot group meeting) је била наредна тачка дневног 

реда у овој категорији. Извештај је поднео господин 

François-Régis Hannart, Principal Director of European 

and International Co-operation. 
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ЕПО је омогућио својим корисницима онлајн 

подношење пријава (Европске, ПЦТ и националне) 

већ више од десет година. Овај пројекат треба да 

замени постојеће решење са решењем заснованим на 

универзалном клијенту (browser). Ово је први 

извештај Пилот групе која је формирана да састави и 

предложи решење базирано на корисничком 

захтевима и најновијим технолошким решењима 

(ХФС – Hosted Filing Solution). Састанак Пилот групе 

је био 8. јула 2016. 

Земље које чине Пилот групу су Финска, 

Немачка, Шпанија, Шведска, Уједињено 

Краљевство, Србија и низ експерата ЕПО-а. 

Пилот група је израдила нацрт дизајна и 

архитектуре општег решења поштујући пословна 

правила (business process flow), уградила ставке 

сигурности и поверљивости, узела у обзир техничке 

стандарде и законске оквире и предложила 

стандардна и проширена решења за корисничке 

форме, и припремила папирне извештаје за 83 TOSC.  

Показан је и пројектни план за период живота 

пројекта. 

Пројекти из категорије QUALITY 

Quality at the EPO – Status, External Quality 

Indicators and Outlook. Извештај садржи кратак 

преглед текућих активности који се тичу квалитета и 

који су видљиви преко индикатора (тзв. External 

Quality indicators) као и поглед у будућа дешавања. 

ЕПО QMS је ISO 9001 сертификован и покрива 

комплетан процес признавања патента и 

ресертификован у 2015. години са додатком post 

grant активности. 

Сва детаљна документација са састанка је 

доступна на Micado веб-сајту, као и на захтев. 
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Упутство за писање прилога за 

"Подлистак Гласника интелектуалне својине 
 

 

Ради једнообразности и лакше обраде, молимо да прилози за Гласник интелектуалне својине имају 

следећу форму: 

- текстови морају бити куцани или штампани на белој банкпост хартији, са једне стране, са 27-30 редова на 

једној страни и маргинама које обезбеђују 60 словних места у једном реду; 

- уз то, потребно је доставити дигитални запис текста u MS Word формату на CD Romu-u,  USB меморији 

или  ел. поштом на e-mail: gdjordjevic@zis.gov.rs уз коришћење True Type unicode фонтова пожељно Times 

New Roman или Arial из разлога компатибилности са другим корисницима и што оперативни систем на 

коме се ради у Заводу има инсталирану подршку за такве карактере; 

- сваки рад мора бити потписан (име, презиме, адреса и број телефона аутора, стручна и/или научна титула, 

функција на послу и место запослења); 

- напомене (фусноте) се прилажу на крају рада (како на примеру, тако и на дигиталном запису), означене 

бројевима од 1 па надаље, кроз цео рад; 

- приликом цитирања књига, неопходно је придржавати се следећег редоследа података: презиме и име 

аутора, назив књиге, место издавања, година издавања, редни број тома, број странице и евентуално број 

тачке или пасуса; 

- приликом цитирања радова из часописа и других периодичних публикација, неопходно је придржавати се 

следећег редоследа података: презиме и име аутора, назив рада, назив часописа или публикације, број 

часописа или публикације, година излажења, број странице; 

- приликом цитирања управних и судских одлука поред службених ознака и датума доношења навести и 

извор у којем је одлука објављена; 

- уколико се једно дело истог аутора цитира у више напомена (фуснота) које нису непосредно једна иза друге 

после презимена и имена аутора, други и сваки наредни пут може се употребити скраћеница op.cit. Уколико 

се једно дело истог аутора цитира напоменама које следе непосредно једна за другом, после првог навођења 

потпуних података о аутору и делу може се употребити скраћеница ibid. 

Радови који не одговарају овим стандардима неће моћи бити објављени без дораде, па је зато важно да се 

аутори већ при писању прилога за Гласник интелектуалне својине придржавају ових упутстава. 
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