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

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

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

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

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

-

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

Број документа

(11)

Number of document

Врста документа

(13)

Kind of document

Број пријаве

(21)

Number assigned to the application

Датум подношења пријаве

(22)

Filing date of the application

Други датуми, датум излагања на међународној изложби

(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition

Подаци о праву првенства

(30)

Priority data

Датум објављивања пријаве

(43)

Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent

Међународна класификација патената

(51)

International Patent Classification code

Назив проналаска

(54)

Title of invention

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

(57)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

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

Име подносиоца пријаве

(71)

Name of the applicant

(61)

Име проналазача

(72)

Name of the inventor

Име носиоца патента

(73)

Name of the owner of patent

Име пуномоћника

(74)

Name of the representative

Број и датум подношења међународне пријаве

(86)

Број и датум међународне објаве

(87)

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

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

(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

Датум и број пријаве европског патента

(96)

Date and number of the European patent application

Датум и број објаве признатог европског патента

(97)

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

A1

Publication of the patent application with search report

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

Publication of the patent application without search report

Посебна објава извештаја о стању технике

А3

Separate publication of search report

Исправљена прва страна А документа (А1, А2)

А8

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

Регистровани патенти

B1

Registered patents

Објава патента у измењеном облику

B2

Publication of the amended patents

Исправљена прва страна B документа (B1, B2)

B8

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

Исправљен спис B документа

B9

Complete reprint of an B document (B1, B2)

Мали патенти

U1

Petty patents

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

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

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51)

A61K 31/10 (2006.01)
(11) 2020/1023 A1
A61K 8/02 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 31/197 (2006.01)
A61K 35/06 (2006.01)
A61K 47/06 (2006.01)
A61K 47/20 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) P-2020/1023
(22) 07.10.2020.
(54) KREMA ZA NEGU KOŽE ZAHVAĆENE
VITILIGOM
(71) BOŽOVIĆ, Rajko, Vlašićka 5/22, 11060, Beograd, RS
(72) BOŽOVIĆ, Rajko, Vlašićka 5/22, 11060, Beograd, RS
(57) Krema za negu kože zahvaćene vitiligom sadrži
supstancu (CH3)2SO koja je transporter pigmenta iz
pigmentisanog dela u nepigmentisani deo kože.

hidrofilni hidrogel na bazi poli (metakrilne kiseline)
modifikovanog amfifilnim kazeinom, ciljana dostava
inkapsuliranog azo derivata i njegovo kontrolisano i
produženo otpuštanje (i do 72h) bez naglog inicijalnog
oslobađanja iz hidrofilnog hidrogela. Takođe,
predmetnim pronalaskom su dobijeni nosači koji bi imali
potencijalnu primenu u tremanu hronične mijeloidne
leukemije (HML), čijom bi se primenom smanjio broj
potrebnih terapeutskih doza i redukovali neželjeni efekti
(kao što je povraćanje i iritacija gastrointestinalnog
trakta) koji se najčešće javljaju kod primene lekova za
terapiju HML.
(54) SYSTEM BASED ON POLY (METHACRYLIC
ACID) AND CASEIN FOR CONTROLLED RELEASE
OF HETEROCYCLIC AZO COMPOUND WITH
POTENTIAL USE IN TREATMENT OF MALIGNANT
DISORDERS OF WHITE BLOOD CELLS

(54) VITILIGO CREAM
(57) Vitiligo skin care cream contains a substance
(CH3)2SO that is a pigment transporter from the
pigmented part to the non-pigmented part of the skin.
(51)

C08F 20/06 (2006.01)
(11) 2020/1206 A1
A61K 31/00 (2006.01)
A61K 47/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) P-2020/1206
(22) 06.10.2020.
(54) SISTEM NA BAZI POLI (METAKRILNE
KISELINE) I KAZEINA ZA KONTROLISANO
OTPUŠTANJE HETEROCIKLIČNOG AZO
JEDINJENJA SA POTENCIJALNOM PRIMENOM
U TRETMANU MALIGNOG OBOLJENJA BELIH
KRVNIH ĆELIJA
(71) TEHNOLOŠKO METALURŠKI FAKULTET,
UNIVERZITET U BEOGRADU, Karnegijeva 4, 11120,
Beograd, RS
(72) MARKOVIĆ, Maja, Milentija Popovića 13/2,
11000, Beograd, RS; TADIĆ, Julijana, Dragana Rakića
51, 11000, Beograd, RS; ŠEŠLIJA, Sanja, Milutina
Milankovića 124, 11000, Beograd, RS; MIJIN, Dušan,
Ustanička 114/21, 11000, Beograd, RS; PANIĆ, Vesna,
Mine Vukomanović 3/7, 11000, Beograd, RS;
SPASOJEVIĆ, Pavle, Dr Dragoslava Popovića 10,
11000, Beograd, RS; PJANOVIĆ, Rada, Vojislava Ilića
42, 11000, Beograd, RS; UGRINOVIĆ, Vukašin, Kralja
Petra Prvog 34/1/17 , 34000, Kragujevac, RS
(57) Predmetnim pronalaskom postignuta je nkapsulacija
slabo vodorastvorne aktivne supstance - heterocikličnog
azo jedinjenja sa antikancerogenim svojstvima u
ЗИС / RS / IPO

(57) The present invention relates to the encapsulation of
a poorly water-soluble active substance - a heterocyclic
azo compound with anticancer properties in a
hydrophilic hydrogel based on poly (methacrylic acid)
modified with amphiphilic casein, targeted delivery of
the encapsulated azo derivative and its controled and
prolonged release (up to 72 hours) without sudden initial
release from the hydrophilic hydrogel. Also, the present
invention provides carriers that would have potential use
in the treatment of chronic myeloid leukemia (CML),
which would reduce the number of required therapeutic
doses and reduce side effects (such as vomiting and
gastrointestinal irritation) that are most common in the
treatment of CML.
(51)

F04B 13/00 (2006.01)
(11) 2020/1221 A1
E02B 9/00 (2006.01)
F03B 17/04 (2006.01)
H02K 53/00 (2006.01)
(21) P-2020/1221
(22) 09.10.2020.
(54) PRIMENA VODENE PUMPE U POSTUPKU
DOBIJANJA HIDROENERGIJE POTREBNE ZA
FUNKCIONISANJE VODENE TURBINE KOJA
OBEZBEĐUJE ELEKTROENERGIJU DOVOLJNU
ZA RAD TE PUMPE I ZA SNABDEVANJE
EKSTERNIH POTROŠAČA
(71) ĐORĐEVIĆ, Dragan, Marijane Gregoran 30/a, ulaz
2 stan 10, 11060, Beograd, RS
(72) ĐORĐEVIĆ, Dragan, Marijane Gregoran 30/a, ulaz
2 stan 10, 11060, Beograd, RS
(74) Đorđe A., Mara i Bogdan Đ., Mara, Dr Aleksandra
Kostića 14, 11000 Beograd
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А
(57) Pronalazak definiše primenu adekvatne horizontalne
jednostepene spiralne centrifugalne vodene pumpe u
postupku dobijanja hidroenergije 8600 sati godišnje,
potrebne
za
funkcionisanje
njoj
kompatiblne
horizontalne jednomlazne Peltonove turbine, izabrane
tako da obezbeđuje energiju dovoljnu za rad te pumpe i
za snabdevanje ekstemih potrosača - postizanjem: (i)
snage mlaza na izlazu iz mlaznika korišćene turbine
(dobijene pomoću primenjenog pumpnog agregata) koja
je veća od snage mlaza koja bi bila dobijena slobodnim
vodenim padom sa predmetne neto visine koju ona
supstituiše, i (i) izlazne električne snage turbinskog
generatora koja je znatno veća od snage tog istog
pumpnog
agregata
(navedeno
je
dokazivo
termodinamičkim pristupom - saglasno ’’Prvom zakonu
termodinamike", s obzirom da se rešenje nalazi u
adijabatskoj promeni stanja vode nastaloj njenim
prolaskom kroz mlaznik korišćene Peltonove turbine).

(54) APPLICATIO OF WATER-PUMP IN A
PROCESS OF HYDROENERGY GENERATION
REQUIRED TO OPERATE A WATER-TURBINE
CAPABLE TO OBTAIN ELECTRIC ENERGY
SUFFICIENT TO MAKE THAT PUMP
FUNCTIONING AND EXTERNAL CONSUMERS
SUPPLYING
(57) The invention defines the application of an adequate
horizontal single-stage spiral centrifugal water pump in
the process of obtaining 8600 hours of hydropower per
year, necessary for the operation of a compatible
horizontal single-jet Pelton turbine, selected to provide
sufficient energy to operate the pump and supply
extreme consumers a jet at the nozzle outlet of a used
turbine (obtained by means of an applied pumping unit)
which is greater than the power of the jet which would
be obtained by free water fall from the subject net height
which it substitutes, and (i) the electric power output of
the turbine generator of the same pumping unit (it can be
proven by a thermodynamic approach - in accordance
with the "First Law of Thermodynamics", given that the
solution lies in the adiabatic change in water status
caused by its passage through the nozzle used Pelton
turbines).
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(51) F24S 10/00 (2018.01)
(11) 2020/1261 A1
(21) P-2020/1261
(22) 19.10.2020.
(54) SOLARNI KOLEKTOR
(71) RADENKOVIĆ, Ljubomir, Strahinjića bana 61,
11000, Beograd, RS
(72) RADENKOVIĆ, Ljubomir, Strahinjića bana 61,
11000, Beograd, RS
(57) Pronalazak je namenjen za grejanje vode i sličnih
fluida, a kao alternativa pored grejanja vode, obezbeđena
je proizvodnja elektriciteta. Naprava za prikupljanje
solarne energije sastoji se od kolektorske ploče (2)
zavarene na toplotnu cev (3). Toplotna cev (3) ima dva
dela, jedan zavaren za kolektorsku ploču a drugi
zaronjen u cevima u kojima se akumulira topla voda.
Dva dela toplotne cevi (3) su kontinualna u preseku i
delimično napunjena fluidom koji garantuje da
temperatura neće dostići preko 90° C. Akumulaciju čine
plastične ili metalne cevi spojene jedna sa drugom i dva
priključka spolja. Plastične cevi su napravljene od
plastike postojane na visoku temperaturu a mogu biti
napravljene i od metala. Alternativa su dve toplotne cevi
spojene u jednu i usmerene ka maloj turbini (12) koja
proizvodi elektricitet. Elektricitet se obezbeđuje sa
permanentnim magnetom (13), pozicioniranim na
vrhovima turbinskih lopatica koje se vrte u polju
namotaja (14) i proizvode električnu energiju. Posle
prolaza kroz turbinu (12) gas iz toplotne cevi se
razdvaja na dve cevi u kojima se kondenzuje i proces
nastavlja dalje. Plastično kućište (8) obezbeđuje spajanje
svih delova sa minimalnim pomeranjem i zavareno je sa
plastičnim cevima i rebrima. Na ovaj način plastične
cevi pored akumulacije obezbeđuju noseću strukturu
kolektora.

(54) SOLAR ENERGY COLLECTOR
(57) The invention is intended for heating of water and
similar fluids, and as an alternative, for electricity
production. The solar energy collector comprises a
collector plate (2) welded on a heat pipe (3). The heat
ЗИС / RS / IPO
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pipe (3) is made from two parts, one welded to the
collector plate (2) and other immersed in water tubes in
which hot water heat is accumulate. The two parts of
heat pipe (3) are continuous in cross section, and partly
filled with the fluid which will not allow temperature to
reach over 90° С. Accumulation consists of a plastic or
metal tubes connected with each other and two
connections from outside. The tubes are made from high
temperature resistant plastic but can also be made from
metal. The alternative solution refers to two heat pipes
joined in one and directed to a small turbine (12) which
produces electricity. The electricity is provided by a
permanent magnet (13) positioned on the tops of turbine
blades that rotate in the field of windings (14) and
produce electricity. After passing through turbine (12)
the gas from heat pipe is directed in two tubes where it
condenses and the process goes on. The plastic housing
(8) ensures the connection of all parts with minimal
movement and is welded with plastic pipes and ribs. In
this way, the plastic pipes, in addition to the
accumulation, provide the supporting structure of the
collector.
(51)

G06Q 50/02 (2012.01)
(11) 2020/1279 A1
G06K 9/00 (2006.01)
(21) P-2020/1279
(22) 22.10.2020.
(54) POSTUPAK ZA RANU PREDIKCIJU
PRINOSA PŠENICE BAZIRAN NA VEŠTAČKOJ
INTELIGENCIJI
(71)
INSTITUT
BIOSENS-ISTRAŽIVAČKO
RAZVOJNI
INSTITUT
ZA
INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA, Dr Zorana Đinđića 1,
21000, Novi Sad, RS
(72) GRBOVIĆ, Željana, dr, Episkopa Visariona 2c,
21000, Novi Sad, RS; PANIĆ, Marko, dr, Vojvode
Mišića 15, 21203, Veternik, RS; BRDAR, Sanja, dr,
Doža Đerđa 16/20, 21000, Novi Sad, RS; OSKAR,
Marko, dr, Veljka Petrovića 8, 21000, Novi Sad, RS;
CRNOJEVIĆ, Vladimir, dr, Vojvode Mišića 26, 21000,
Novi Sad, RS
(57) Postupak za ranu predikciju prinosa pšenice baziran
na veštačkoj inteligenciji ima za novost korak (104)
segmentacije klasova pšenice, fazu (108) formiranja
baze podataka za predikciju prinosa i fazu (109)
predikcije prinosa. Korak (104) segmentacije je
realizovan preko duboke konvolucione neuronske mreže
sa novom arhitekturom koja se sastoji iz 4 konvoluciona
bloka sa po 3 konvoluciona sloja. Navedena mreža
sadrži različite veličine konvolucionih filtara za
prepoznavanje i određivanje dimenzija objekta od
interesa. Pre svakog konvolucionog bloka umetnuta je
normalizacija koja utiče na brzinu treniranja mreže i
održava stabilnost jer sprečava preučavanje. Korak (108)
formiranja baze podataka uključuje geografski
referencirane metričke podatke sa terena: biomasu i broj
klasova; broj klasova dobijenih iz faze (107) i estimirane
ЗИС / RS / IPO
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vrednosti biomase koje se dobijaju u fazi (109)
predikcije. Pored gore navedenih inovativnih koraka
postupak pronalaska uključuje 4 faze: fazu detekciju
klasova pšenice, fazu automatskog prebrojavanja klasova
pšenice, fazu formiranja baze predikcije i fazu predikcije
prinosa pšenice.

(54) THE METHOD FOR EARLY PREDICTION OF
WHEAT YIELD BASED ON ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
(57) The method for early prediction of wheat yield
based on artificial intelligence has for a novelty step
(104) of segmentation of wheat ears, phase (108) of
forming a database for yield prediction and phase (109)
of yield prediction. Step (104) segmentation was realized
through a deep convolutional neural network with a new
architecture consisting of 4 convolutional blocks with 3
convolutional layers each. Said network contains
different sizes of convolutional filters for recognizing
and determining the dimensions of the object of interest.
Before each convolutional block, normalization is
inserted that affects the speed of network training and
maintains stability because it prevents study. Step (108)
of database formation includes geographically
referenced metric data from the field: biomass and
number of classes; the number of classes obtained from
phase (107) and the estimated biomass values obtained
in prediction phase (109). In addition to the above
innovative steps, the process of the invention includes 4
phases: a wheat ear detection phase, an automatic wheat
ear counting phase, a prediction base formation phase
and a wheat yield prediction phase.
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А

ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate
publication of search report A3
(51)

10

C22B 15/00 (2006.01)

(21) P-2021/1540
(13) A3
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А

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
16.03.2022. - 15.04.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2019/0736 промењена је у ŽAKULA, Davorin,
Srednja 35, 25260 Apatin, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2021/0907 промењена је у POWER PATH
DOO NOVI SAD, Braće Ribnikar 63A, 21000, Novi
Sad, RS;
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B

РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01G 18/69 (2018.01)
(11) 63031 B1
A01G 18/62 (2018.01)
A01G 18/70 (2018.01)
(21) P-2022/0266
(22) 26.05.2017.
(30) NL 27.05.2016. 2016850
(96) 26.05.2017. 19209083.5
(97) 09.02.2022. EP3626050 B 2022/06 EN
(54) POLICE ZA UZGOJ HORTIKULTURALNIH
PROIZVODA
CULTIVATION RACK FOR HORTICULTURAL
PRODUCTS
(73) CHRISTIAENS GROUP B.V., Witveldweg 104,
5961 ND Horst, NL
(72) CHRISTIAENS, Martinus, Leonardus, Hendrikus,
Maria, c/o Witveldweg 104, 5961 ND Horst, NL
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A01J 21/02
B01J 21/06
B01J 21/08
B01J 21/16
B01J 23/00
B01J 23/30
B01J 35/02
B01J 37/00
B01J 37/02
B01J 37/04
B01J 37/08
(21) P-2021/0959

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

(11) 63097 B1

(22) 18.01.2019.
(43) 30.09.2021.
(86) WO 18.01.2019. PCT/RS2019/000003
(87) WO 23.07.2020. WO 2020/149758
(54) KATALIZATOR ZA RAZGRADNJU
ORGANOHALOGENIH RASHLADNIH FLUIDA
CATALYST FOR THE DECOMPOSITION OF
ORGANOHALOGEN REFRIGERANT FLUIDS
(73) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BEOGRADU, Karnegijeva 4,
11020 Beograd, RS
(72) KAMBEROVIĆ, Željko, dr, Omladinskih brigade
7E, 11070, Beograd, RS; NIKOLIĆ, Vesna, dr, Maršala
Birjuzova 35/10, 11000, Beograd, RS; RANITOVIĆ,
Milisav, dr, Jurija Gagarina 275, 11070, Beograd, RS;
GAVRILOVSKI, Milorad, dr, Visokog Stevana 4/7,
11000, Beograd, RS; ULJAREVIĆ, Jelena, Prvog maja
49, 11000, Beograd, RS; JOVANOVIĆ, Nikola, Đušina
14/12, 11000, Beograd, RS
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(51) A01N 55/08 (2006.01)
(11) 63020 B1
A23B 7/14
(2006.01)
(21) P-2022/0176
(22) 12.04.2017.
(30) US 15.04.2016. 201662323247 P
(86) WO 12.04.2017. PCT/US2017/027127
(87) WO 19.10.2017. WO 2017/180695
(96) 12.04.2017. 17783025.4
(97) 08.12.2021. EP3442338 B 2021/49 EN
(54) POSTUPCI UNIFORMNOG OBLAGANJA
POVRŠINA PAKOVANJA U VELIKOJ RAZMERI
SA ISPARLJIVIM ANTIMIKROBIJALOM KAKO
BI SE OČUVALA SVEŽINA HRANE
LARGE-SCALE METHODS OF UNIFORMLY
COATING PACKAGING SURFACES WITH A
VOLATILE ANTIMICROBIAL TO PRESERVE
FOOD FRESHNESS
(73) AGROFRESH INC., 510-530 Walnut Street, Suite
1350, Philadelphia, PA 19106, US
(72) MALEFYT, Timothy, 128 Cherry Canyon Drive,
Stroudsburg, Pennsylvania 18360, US; MACLEAN,
Daniel, One Washington Square 510-530 Walnut Street
13th Floor - Suite 1350, Philadelphia, Pennsylvania
19106, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A42B 3/16
(2006.01)
(11) 63032 B1
(21) P-2022/0212
(22) 08.06.2018.
(30) CO 16.06.2017. 17006010
(86) WO 08.06.2018. PCT/IB2018/054161
(87) WO 20.12.2018. WO 2018/229619
(96) 08.06.2018. 18743073.1
(97) 01.12.2021. EP3639686 B 2021/48 EN
(54) ZAŠTITNA KACIGA SA SLUŠALICAMA
PROTECTIVE HELMET WITH EARPIECES
(73) EFEM ACOUSTICS, LLC, 1413 Santa Cruz
Avenue, Coral Gables, FL 33134, US
(72) MORALES, VELASQUEZ, Luis, Felipe,
Coral Gables, FL 33134, US
(74) GRAOVAC, Zoran, Mirijevski venac 4,
11160 Beograd
(51) A47B 53/02 (2006.01)
(11) 63083 B1
(21) P-2022/0334
(22) 23.11.2018.
(30) IT 24.11.2017. 201700135473
(86) WO 23.11.2018. PCT/IB2018/059251
(87) WO 31.05.2019. WO 2019/102405
(96) 23.11.2018. 18825780.2
(97) 05.01.2022. EP3713447 B 2022/01 EN
(54) MODULARNI OKVIR ZA POLICE
MODULAR FRAMEWORK FOR SHELVING
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(73) BRIOSI, Antonello, Via Vallunga II 20,
38068 Rovereto (TN), IT
(72) BRIOSI, Antonello, Via Vallunga II 20,
38068 Rovereto (TN), IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 63043 B1
A61K 8/37
(2006.01)
A61K 8/63
(2006.01)
A61K 9/08
(2006.01)
A61K 31/167 (2006.01)
A61K 31/245 (2006.01)
A61K 31/4174 (2006.01)
A61K 38/13 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/14 (2017.01)
A61K 47/24 (2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
A61P 17/14 (2006.01)
A61P 23/02 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 33/14 (2006.01)
A61Q 7/00
(2006.01)
(21) P-2022/0273
(22) 03.11.2010.
(30) SE 03.11.2009. 0901409
(86) WO 03.11.2010. PCT/SE2010/000268
(87) WO 12.05.2011. WO 2011/056115
(96) 03.11.2010. 10828610.5
(97) 29.12.2021. EP2496263 B 2021/52 EN
(54) KOMPOZICIJA KOJA OBRAZUJE LIPIDNI
SLOJ ZA PRIMENU NA POVRŠINU ŽIVOG
ORGANIZMA
LIPID LAYER FORMING COMPOSITION FOR
ADMINISTRATION ONTO A SURFACE OF A
LIVING ORGANISM
(73) LIPIDOR AB, Svärdvägen 13,
182 33 Danderyd, SE
(72) HOLMBÄCK, Jan, Tantalvägen 7, 18594 Vaxholm,
SE; CARLSSON, Anders, Hornsberg strand 49, 112 16
Stockholm, SE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 63104 B1
A61K 9/10
(2006.01)
A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 47/20 (2006.01)
A61K 47/34 (2017.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2022/0307
(22) 29.07.2013.
(30) ES 03.08.2012. 201231271
(86) WO 29.07.2013. PCT/EP2013/065877
(87) WO 06.02.2014. WO 2014/019972
(96) 29.07.2013. 13742226.7
(97) 26.01.2022. EP2879661 B 2022/04 EN
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(54) SASTAVI ZA UBRIZGAVANJE KOJI
SADRŽE LETROZOL ILI ANASTROZOL
INJECTABLE COMPOSITIONS COMPRISING
LETROZOLE OR ANASTROZOLE
(73) LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI,
S.A., C/ Julián Camarillo 35, 28037 Madrid, ES
(72) FRANCO, RODRÍGUEZ, Guillermo, C/ Julián
Camarillo 35, E-28037 Madrid, ES; GUTIERRO,
ADURIZ, Ibon, C/ Julián Camarillo 35, E-28037
Madrid, ES
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 9/16
(2006.01)
(11) 63046 B1
A61K 31/18 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2022/0285
(22) 29.06.2018.
(30) US 30.06.2017. 201762527684 P
EP 03.07.2017. 17305853
(86) WO 29.06.2018. PCT/EP2018/067717
(87) WO 03.01.2019. WO 2019/002614
(96) 29.06.2018. 18737225.5
(97) 09.02.2022. EP3644970 B 2022/06 EN
(54) NOVE ORALNE FORMULACIJE
BELINOSTATA
NEW ORAL FORMULATIONS OF BELINOSTAT
(73) ACROTECH BIOPHARMA LLC, 279 Princeton
Hightstown Road, East Windsor, NJ 08520, US
(72) PIVETTE, Perrine, 171 Rue Paul Vaillant
Couturier, 94140 Alfortville, FR; LEMARCHAND,
Caroline, 11 bis rue Maison Dieu F, 75014 Paris, FR;
YATES, Ian, 64550 Research Road, BendOregon 97701,
US; BLOOM, Corey, 64550 Research Road,
BendOregon 97701, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) A61K 9/20
(2006.01)
(11) 63069 B1
A61K 9/16
(2006.01)
A61K 9/28
(2006.01)
A61K 9/48
(2006.01)
A61K 31/00 (2006.01)
A61K 31/444 (2006.01)
(21) P-2022/0166
(22) 28.11.2018.
(30) US 29.11.2017. 201762592242 P
GB 21.12.2017. 201721515
(86) WO 28.11.2018. PCT/GB2018/053443
(87) WO 06.06.2019. WO 2019/106361
(96) 28.11.2018. 18815293.8
(97) 05.01.2022. EP3716952 B 2022/01 EN
(54) DOZNI OBLICI KOJI SADRŽE INHIBITOR
KALIKREINA PLAZME
DOSAGE FORMS COMPRISING A PLASMA
KALLIKREIN INHIBITOR
(73) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED,
Porton Science Park, Bybrook Road, Porton Down,
Salisbury SP4 0BF, Wiltshire, GB
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(72) COLLETT, John, Herman, Quay Pharmaceuticals
Ltd. 28 Parkway Deeside Industrial Park, Deeside
Flintshire CH5 2NS, GB; COOK, Gary, Paul, 66 Griffin
Road, Westford Massachusetts 01886, US; FARRAR,
Jamie, Joseph, Quay Pharmaceuticals Ltd. 28 Parkway
Deeside Industrial Park, Deeside Flintshire CH5 2NS,
GB; FRODSHAM, Michael, John, Quay
Pharmaceuticals Ltd. 28 Parkway Deeside Industrial
Park, Deeside Flintshire CH5 2NS, GB; ROE, Michael,
Bryan, Kalvista Pharmaceutical Limited Porton Science
Park Bybrook Road, Porton Down Wiltshire SP4 0BF,
GB; TODD, Richard, Simon, Kalvista Pharmaceuticals
Limited Porton Science Park Bybrook Road, Porton
Down Wiltshire SP4 0BF, GB; WARD, Robert, Neil,
Quay Pharmaceuticals Ltd. 28 Parkway Deeside
Industrial Estate, Deeside Flinshire CH5 2NS, GB
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3, 11040 Beograd
(51) A61K 31/165 (2006.01)
(11) 63068 B1
A61K 31/41 (2006.01)
A61K 31/4245 (2006.01)
C07D 271/00 (2006.01)
C07D 271/02 (2006.01)
C07D 271/10 (2006.01)
(21) P-2022/0300
(22) 22.01.2018.
(30) US 24.01.2017. 201762449620 P
(86) WO 22.01.2018. PCT/US2018/014621
(87) WO 02.08.2018. WO 2018/140338
(96) 22.01.2018. 18745107.5
(97) 12.01.2022. EP3573611 B 2022/02 EN
(54) AMIDNA JEDINJENA I NJIHOVA
UPOTREBA
AMIDE COMPOUNDS AND USE THEREOF
(73) ALPHALA CO., LTD., No. 83-2, Sec. 2, Chengde
Road, Datong District, Taipei City 103, TW
(72) CHUNG, Cheng-Ho, No. 83-2, Sec. 2, Chengde
Road Datong District, Taipei City 103, TW; TSENG,
Shi-Liang, No. 83-2, Sec. 2, Chengde Road Datong
District, Taipei City 103, TW; YANG, Yung-Ning, No.
83-2, Sec. 2, Chengde Road Datong District, Taipei City
103, TW; CHEN, Yen-Fu, No. 83-2, Sec. 2, Chengde
Road Datong District, Taipei City 103, TW
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 31/195 (2006.01)
(11) 63070 B1
A61K 31/198 (2006.01)
A61K 38/00 (2006.01)
A61K 38/51 (2006.01)
A61P 19/10 (2006.01)
(21) P-2022/0308
(22) 09.11.2016.
(30) US 09.11.2015. 201514935690
(86) WO 09.11.2016. PCT/US2016/061050
(87) WO 18.05.2017. WO 2017/083327
(96) 09.11.2016. 16864878.0
(97) 05.01.2022. EP3373922 B 2022/01 EN
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(54) KOMPOZICIJE I POSTUPCI ZA UPOTREBU
U LEČENJU HOMOCISTINURIJE
COMPOSITIONS AND METHODS FOR USE IN
THE TREATMENT OF HOMOCYSTINURIA
(73) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
COLORADO, A BODY CORPORATE, 1800 Grant
Street, 8th Floor, Denver, CO 80203, US
(72) KRAUS, Jan, P., 5000 Lakeshore Drive, Littleton,
CO 80123, US; MAJTAN, Tomas, 100 Idalia Court Apt.
302, Aurora, CO 80011, US; BUBLIL, Erez, Hadoley
11b, 4481600 Ets Efraim, IL
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) A61K 31/337 (2006.01)
(11) 63054 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 31/472 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
A61K 38/15 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2022/0280
(22) 26.10.2017.
(30) US 27.10.2016. 201662413763 P
US 20.09.2017. 201762560840 P
(86) WO 26.10.2017. PCT/US2017/058614
(87) WO 03.05.2018. WO 2018/081475
(96) 26.10.2017. 17864117.1
(97) 26.01.2022. EP3532059 B 2022/04 EN
(54) KOMBINOVANA TERAPIJA INHIBITOROM
BROMODOMENSKOG I
EKSTRATERMINALNOG PROTEINA
BROMODOMAIN AND EXTRA-TERMINAL
PROTEIN INHIBITOR COMBINATION THERAPY
(73) CELGENE QUANTICEL RESEARCH, INC., 9393
Towne Centre Drive, San Diego, CA 92129, US
(72) CHO, Robert, 1585 Riorden Terrace, Sunnyvale,
California 94087, US; STAFFORD, Jeffrey, Alan, 12752
Sandy Crest Court, San Diego, California 92130, US
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Indianapolis, Indiana 46206-6288, US; HEINZ,
Lawrence, Joseph, II, c/o ELI LILLY AND COMPANY
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R., 23 Stratford Road, West Newton, MA 02465, US;
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(54) JEDINJENJA TIAZOLIDINONA I NJIHOVA
UPOTREBA U LEČENJU PSIHIJATRIJSKIH ILI
NEUROLOŠKIH POREMEĆAJA I
INFLAMACIJE, POSEBNO
NEUROINFLAMACIJE
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IN THE TREATMENT OF PSYCHIATRIC OR
NEUROLOGICAL DISORDERS AND
INFLAMMATION, IN PARTICULAR
NEUROINFLAMMATION
(73) UNIVERSITÄT BERN, Verwaltungsdirektion
Hochschulstrasse 4, 3012 Bern, CH
(72) REYMOND, Jean-Louis, Chemin du Repou 37,
CH-1630 Bulle, CH; NICOLUSSI, Simon, Hangstrasse
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(96) 20.04.2018. 18725642.5
(97) 22.12.2021. EP3612534 B 2021/51 EN
(54) PROCES PRIPREME PIPERAZINSKOG
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THEREOF
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SCHUBERT, Nina, c/o Ascendis Pharma GmbH, Im
Neuenheimer Feld 584, 69120 Heidelberg, DE;
SPLANEMAN, Anna, c/o Ascendis Pharma GmbH, Im
Neuenheimer Feld 584, 69120 Heidelberg, DE;
ZETTLER, Joachim, c/o Ascendis Pharma GmbH, Im
Neuenheimer Feld 584, 69120 Heidelberg, DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
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ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT
(B1, B2)
(51) A61K 9/20
A61K 9/00
A61K 35/76
A61P 1/00
A61P 1/04
A61P 1/12
(21) P-2021/1339
(48) 29.04.2022.

(2006.01)
(2006.01)
(2015.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(51) A61K 38/06
A61K 38/00
A61K 38/07
C07K 2/00
C07K 4/00
C07K 5/00
C07K 7/00
(21) P-2021/1470
(48) 29.04.2022.

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
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(11) 62644 B9

(22) 30.04.2014.

(11) 62630 B9

(22) 28.01.2016.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registred Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
16.03.2022. - 15.04.2022. године:
Патент број 50500 чији је носилац
HEMOFARM A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac,
RS, престао је да важи дана 30.03.2022. године.
Патент број 51166 чији је носилац PFIZER
INC., 235 East 42nd Street, New York,NY 10017, US,
престао је да важи дана 05.04.2022. године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду 16.09.2021. - 15.10.2021. године:
Патент број 50413 чији је носилац
HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA, Via Foscarini 52,
I-31040 Nervesa della Battaglia, Treviso, IT, престао је
да важи дана 02.10.2021. године.
Патент број 51468 чији је носилац BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, Route 206 and Province
Line Road, Princeton, NJ 08543-4000, US, престао је
да важи дана 13.10.2021. године.
Патент број 51656 чији је носилац NEŠIĆ,
Dušan, Bulevar dr Zorana Đinđića 80/37, 11070 Novi
Beograd, RS; NEŠIĆ, Aleksandar, Bulevar dr Zorana
Đinđića 80/37, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да
важи дана 25.09.2021. године.
Патент број 51951 чији је носилац SEWON
CELLONTECH Co., Ltd., 10, 11th, GoodmorningShinhan Tower 23-2, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu,
Seoul 150-712, KR, престао је да важи дана
24.09.2021. године.
Патент број 52349 чији је носилац CELGENE
CORPORATION, 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901,
US, престао је да важи дана 26.09.2021. године.
Патент број
53423
чији је носилац
VOESTALPINE VAE GMBH, Rotenturmstrasse 5-9, 1010
Wien, AT; VOESTALPINE WEICHENSYSTEME GMBH,
Alpinestrasse 1, 8740 Zeltweg, AT, престао је да важи дана
23.09.2021. године.
Патент број 53445 чији је носилац
MILENKOVIĆ, Milica, Gospodar Jevremova 46, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 15.10.2021.
године.
ЗИС / RS / IPO

Патент број 53513 чији је носилац
NORTHWESTERN UNIVERSITY, 633 Clark Street,
Evanston, IL 60208, US, престао је да важи дана
06.10.2021. године.
Патент број 53546 чији је носилац CHINA
MEDICAL UNIVERSITY, No. 91, Hsueh-Shih Road,
North District, Taichung City, TW, престао је да важи
дана 21.09.2021. године.
Патент број 53591 чији је носилац AURIS
MEDICAL AG, Falknerstrasse 4, 4001 Basel, CH,
престао је да важи дана 29.09.2021. године.
Патент број 53782 чији је носилац IMMATICS
BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-Ehrlich-Strasse 15,
72076 Tübingen, DE, престао је да важи дана
02.10.2021. године.
Патент број 53970 чији је носилац SOURCONPADENA GMBH & CO. KG, Hechinger Strasse 262,
72072 Tuebingen, DE, престао је да важи дана
14.10.2021. године.
Патент број 54225 чији је носилац ZAVIŠIĆ,
Gordana, mr, Stanka Tišme 9. deo, br.15, 11273 ZemunBatajnica , RS; VRANIĆ, Valentina, Narodnih heroja br.
16, 11070 Novi Beograd , RS; RADULOVIĆ, Željka, dr,
Dragana Rakića br. 53, 11080 Zemun, RS; PEŠIĆ,
Jelena, Mileve Marić Ajnštajn 86/20, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 09.10.2021.
године.
Патент број 54607 чији је носилац CELGENE
CORPORATION, 86 Morris Avenue, Summit, NJ
07901, US, престао је да важи дана 26.09.2021.
године.
Патент број 55156 чији је носилац DSM IP
ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, NL,
престао је да важи дана 08.10.2021. године.
Патент број 55425 чији је носилац VERSALIS
S.P.A., Piazza Boldrini, 1, 20097 San Donato Milanese
(MI), IT, престао је да важи дана 21.09.2021. године.
Патент број 55531 чији је носилац IMMATICS
BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-Ehrlich-Strasse 15,
72076 Tübingen, DE, престао је да важи дана
29.09.2021. године.
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Патент број 55543 чији је носилац IMMATICS
BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-Ehrlich-Strasse 15,
72076 Tübingen, DE, престао је да важи дана
14.10.2021. године.
Патент број 55635 чији је носилац K-FEE
SYSTEM GMBH., Senefelder Strasse 44, 51469
Bergisch Gladbach, DE, престао је да важи дана
28.09.2021. године.
Патент број 55662 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE LLC, Corporation Service
Company 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington
DE 19808, US, престао је да важи дана 24.09.2021.
године.
Патент број 55679 чији је носилац AMICUS
THERAPEUTICS, INC., 1 Cedar Brook Drive,
Cranbury, NJ 08512, US, престао је да важи дана
06.10.2021. године.
Патент број 55959 чији је носилац TEVA
PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD., 5 Basel
Street, P.O. Box 3190, 49131 Petah Tikva, IL, престао
је да важи дана 25.09.2021. године.
Патент број 55988 чији је носилац LB
ENGINEERING GMBH, Wiener Strasse 71, 3380 Pöchlarn,
AT, престао је да важи дана 24.09.2021. године.
Патент број 56003 чији је носилац HEINEKEN
SUPPLY CHAIN B.V., Burgemeester Smeetsweg 1,
2382 PH Zoeterwoude, NL, престао је да важи дана
30.09.2021. године.
Патент број 56117 чији је носилац CELGENE
CORPORATION, 86 Morris Avenue, Summit, NJ
07901, US, престао је да важи дана 26.09.2021.
године.
Патент број 56279 чији је носилац CELGENE
CORPORATION, 86 Morris Avenue, Summit, NJ
07901, US, престао је да важи дана 26.09.2021.
године.
Патент број 56547 чији је носилац DSM IP
ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, NL,
престао је да важи дана 26.09.2021. године.
Патент број 56643 чији је носилац BAXI
S.P.A., Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa
(VI), IT, престао је да важи дана 16.09.2021. године.
Патент број 56861 чији је носилац YARA
INTERNATIONAL ASA, P.O. Box 343 Skøyen, 0213
Oslo, NO, престао је да важи дана 19.09.2021. године.
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Патент број 56880 чији је носилац DSM IP
ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, NL,
престао је да важи дана 26.09.2021. године.
Патент број 57441 чији је носилац RHIZEN
PHARMACEUTICALS S.A., Fritz Courvoisier 40, 2300
La Chaux de Fonds, CH, престао је да важи дана
08.10.2021. године.
Патент број 57578 чији је носилац LIMONOV,
Viktor, Lvovich, C/. Dr. Mitjavila, 12-14 Edif. Bronze 1r
B, AD500 Andorra la Vella, AD, престао је да важи
дана 28.09.2021. године.
Патент број 57660 чији је носилац HOSPIRA,
INC., 275 North Field Drive, Lake Forest, Illinois
60045, US, престао је да важи дана 28.09.2021.
године.
Патент број 58010 чији је носилац THE
CHILDREN'S MEDICAL CENTER CORPORATION,
55 Shattuck Street, Boston, Massachusetts 02115, US;
THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION, 55
Fruit Street, Boston, MA 02114, US, престао је да важи
дана 27.09.2021. године.
Патент број 58229 чији је носилац IMMATICS
BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-Ehrlich-Strasse 15,
72076 Tübingen, DE, престао је да важи дана
29.09.2021. године.
Патент број 58443 чији је носилац IMMATICS
BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-Ehrlich-Strasse 15,
72076 Tübingen, DE, престао је да важи дана
29.09.2021. године.
Патент број 58497 чији је носилац AMTRON
VALVE MONITORING DEVICE PTY. LTD., 260-264
Wickham Road, Unit 26, Moorabbin, Victoria 3189, AU,
престао је да важи дана 17.09.2021. године.
Патент број 58614 чији је носилац BOLTON
MANITOBA SPA, Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano,
IT, престао је да важи дана 19.09.2021. године.
Патент број 58664 чији је носилац GIOBATTA
& PIERO GARBELLOTTO S.P.A., Viale Italia, 200,
31015 Conegliano (TV), IT, престао је да важи дана
04.10.2021. године.
Патент број 59003 чији је носилац
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 Old
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591-6707, US,
престао је да важи дана 19.09.2021. године.
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Патент број 59147 чији је носилац EVONIK
FIBRES GMBH, Gewerbepark 4, 4861 Schörfling am
Attersee, AT, престао је да важи дана 10.10.2021.
године.
Патент број 59209 чији је носилац PUBLIC
JOINT STOCK COMPANY "SIBUR HOLDING",
Eastern Industrial Area, building 30, Block 1, N. 6
Tobolsk, Tyumen region 626150, RU, престао је да
важи дана 20.09.2021. године.
Патент број 59403 чији је носилац KSB SE &
CO. KGAA, Johann-Klein-Straße 9, 67227 Frankenthal,
DE, престао је да важи дана 23.09.2021. године.
Патент број 59587 чији је носилац JELIĆ,
Aleksandar, Vojvode Stepe Stepanovića 31, 11000
Beograd-Kaluđerica, RS, престао је да важи дана
17.09.2021. године.
Патент број 59695 чији је носилац DOW
AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, IN 46268, US, престао је да важи дана
16.09.2021. године.
Патент број 60006 чији је носилац IMMATICS
BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-Ehrlich-Strasse 15,
72076 Tübingen, DE, престао је да важи дана
29.09.2021. године.
Патент број 60021 чији је носилац BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, Route 206 and Province
Line Road, Princeton, NJ 08543, US; DOMANTIS
LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
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TW8 9GS, GB, престао је да важи дана 13.10.2021.
године.
Патент број 60025 чији је носилац SYS-TECH
SOLUTIONS, INC., One Research Way, Princeton, NJ
08540, US, престао је да важи дана 23.09.2021.
године.
Патент број 60090 чији је носилац CWSBOCO INTERNATIONAL GMBH, Franz-Haniel-Platz
6-8, 47119 Duisburg, DE, престао је да важи дана
17.09.2021. године.
Патент број 60338 чији је носилац IMMATICS
BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-Ehrlich-Strasse 15,
72076 Tübingen, DE, престао је да важи дана
29.09.2021. године.
Патент број 60656 чији је носилац IMMATICS
BIOTECHNOLOGIES GMBH, Paul-Ehrlich-Strasse 15,
72076 Tübingen, DE, престао је да важи дана
29.09.2021. године.
Патент број 60966 чији је носилац RT-RK
D.O.O., Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 20.09.2021. године.
Патент број 61388 чији је носилац FABIO
PERINI S.P.A., Via Giovanni Diodati, 50, 55100 Lucca,
IT, престао је да важи дана 28.09.2021. године.
Патент број 61402 чији је носилац
NOVONOVON ZRT., Csáky u. 3., 6000 Kecskemét,
HU, престао је да важи дана 26.09.2021. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
16.03.2022. - 15.04.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца патента рег.број
57008 промењена је у PERSEUS PROTEOMICS INC.,
Park Bldg, 7-6 Komaba 4-chome Meguro-ku, Tokyo
153-0041, JPandFUJIFILM TOYAMA CHEMICAL
CO., LTD., 14-1, Kyobashi 2-chome Chuo-ku, Tokyo
104-0031, JP;
Име или адреса носиоца патента рег.број
58589 промењена је у PEJIĆ, Mihajlo, Matije Gubca
19, 11000 Beograd, RS;
Име или адреса носиоца патента рег.број
59459 промењена је у NOVO NORDISK HEALTH
CARE AG, The Circle 32/38, 8058 Zürich, CH;
Име или адреса носиоца патента рег.број
60252 промењена је у ESTETRA SRL, Rue SaintGeorges 5-7, 4000 Liège, BE;
Име или адреса носиоца патента рег.број
62178 промењена је у LES LABORATOIRES
SERVIER, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FR;
Име или адреса носиоца патента рег.број
62181 промењена је у STAGETEC GMBH,
Tabbertstraße 10-11, 12459 Berlin, DE;
Промена пренос права

За патент бр. 55897 извршен је пренос на
BIOGEN MA INC., 225 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, US;
За патент бр. 56603 извршен је пренос на
BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT,
Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim, DE;
За патент бр. 56951 извршен је пренос на
JURCHEN GROUP GMBH, Prinz - Ludwig - Strasse 5,
97264 Helmstadt, DE;
За патент бр. 56951 извршен је пренос на
BELECTRIC GMBH, Wadenbrunner Str. 10, 97509
Kolitzheim, DE;
За патент бр. 58617 извршен је пренос на
GALAPAGOS NV, Generaal De Wittelaan L11/A3,
2800 Mechelen, BE;
За патент бр. 59098 извршен је пренос на
BIOGEN MA INC., 225 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, US;
За патент бр. 61205 извршен је пренос на
GROUPE
ATLANTIC
IZMIR
RADYATÖR
SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Erkut Sk No:10 Ege Serbest Bölgesi
Gaziemir, Izmir, TR;
За патент бр. 61537 извршен је пренос на
CLARIANT PRODUKTE (DEUTSCHLAND) GMBH,
Brüningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE;

За патент бр. 54131 извршен је пренос на
ADVANTICE HEALTH AB, Gustavslundsvägen 42, 5
tr, 167 51 Bromma, SE;
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ
ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are
revoked
Eвропски патент EP1850685 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 52785, носиоца PHILIP MORRIS
PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
CH, нису имали дејства од почетка.
Eвропски патент EP2510058 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под
бројем
53304,
носиоца
OMYA
INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665
Oftringen, CH, нису имали дејства од почетка.

под бројем 54628, носиоца CLARIANT PRODUKTE
(DEUTSCHLAND) GMBH, Brüningstrasse 50, 65929
Frankfurt am Main, DE, нису имали дејства од
почетка.
Eвропски патент EP1701926 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 54660, носиоца SAINT-GOBAIN PLACO,
34 Avenue Franklin Roosevelt, 92150 Suresnes, FR,
нису имали дејства од почетка.

Eвропски патент EP2658984 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection
Certificate Granted
(21) SDZ-2020/0008
(11) 67
(22) 22.12.2020.
(13) I2
(73) MEDIMMUNE LIMITED, Milstein Building,
Granta Park, Cambridge, Cambridgeshire CB21 6GH, GB
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd, RS
(68) 56469
(54) CILJANO VEZUJUĆI AGENSI USMERENI NA
B7-H1
(92) 515-01-04976-19-001 04/11/2020 RS and 515-0104978-19-001 04/11/2020 RS
(95) DURVALUMAB
(94) 4 године 11 месеци 11 дана.
(21) SDZ-2021/0002
(11) 68
(22) 11.2.2021.
(13) I2
(73) GILEAD SCIENCES, INC., 333 Lakeside Drive,
Foster City, CA 94404, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28, 11000
Beograd, RS

44

(68) 54873
(54) POLICIKLIČNA-KARBAMOILPIRIDONSKA
JEDINJENJA I NJIHOVA FARMACEUTSKA
UPOTREBA
(92) 515-01-01056-20-001 07/10/2020 RS
(95)
BIKTEGRAVIR
ILI
NJEGOVA
FARMACEUTSKI PRIHVATLJIVA SO, POSEBNO
NATRIJUM BIKTEGRAVIR
(94) 1 година 9 месеци 18 дана.
(21) SDZ-2021/0003
(11) 69
(22) 30.3.2021.
(13) I2
(73) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd, RS
(68) 52509
(54) ANTI-IL-17 ANTITELA
(92) 515-01-04289-19-001 02/12/2020 RS
(95) IKSEKIZUMAB
(94) 5 година.

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/4
Intellectual Property Gazette 2022/4

B

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ /
Publications of Entered Changes of The Supplementary Protection Certifie
16.03.2022. - 15.04.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве
сертификата о додатној заштити број SDZ-2021/0004
промењена је у FMC CORPORATION, 2929 Walnut
Street, Philadelphia, PA 19104, USandFMC AGRO
SINGAPORE PTE. LTD, 10 Marina Boulevard, #40 01, Marina Bay Financial Centre, 018983 Singapore,
SG;

ЗИС / RS / IPO
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A63F 7/00
(2006.01)
(11) 1749 U1
(21) MP-2021/0108
(22) 02.12.2021.
(54) UREĐAJ ZA IGRE NA SREĆU SA
KUGLICAMA
DEVICE FOR GAMES OF CHANCE WITH BALLS
(73) NOVAKOVIĆ, Miroslav, Donja Gorevnica bb,
32210 Mrčajevci, RS
(72) NOVAKOVIĆ, Miroslav, Donja Gorevnica bb,
Mrčajevci, RS
(51) B32B 11/06 (2006.01)
(11) 1752 U1
(21) MP-2021/0102
(22) 26.10.2021.
(30) IT 28.04.2021. 202021000002222
(54) VIŠESLOJNA VODONEPROPUSNA
PODLOGA KROVNE POKRIVKE
MULTILAYER WATERPROOFING ROOF TILE
UNDERLAY
(73) ELEMENTS S.R.L., Via Postumia Ovest, 226,
31048 San Biagio Di Callalta - Frazione Olmi, IT
(72) FAOTTO, Ugo, Vicolo G. Savoldo, 15, 31100
Treviso, IT; FAOTTO, Giovanni, Via S. Angelo, 146,
31100 Treviso, IT
(74) PETOŠEVIĆ, Dušan, Kozjačka 15, 11040 Beograd
(51) B62K 5/02
(2013.01)
(11) 1751 U1
B62K 5/027 (2013.01)
B62K 5/06
(2006.01)
B62K 5/10
(2013.01)
(21) MP-2021/0081
(22) 24.07.2017.
(54) VOZILO SA TRI TOČKA
VEHICLE WITH THREE WHEELS
(73) MICKIĆ, Zoran, Kragujevačka 12, 18000 Niš, RS
(72) MICKIĆ, Zoran, Kragujevačka 12, 18000 Niš, RS

MLADENOVIĆ, Vladimir, Svetog Save 65,
32000, Čačak, RS
(51) G09B 1/24
(2006.01)
(11) 1754 U1
G09B 17/00 (2006.01)
(21) MP-2021/0113
(22) 27.12.2021.
(54) RUČNA MEHANIČKA NAPRAVA ZA
UČENJE SLOVA
A MANUAL MECHANICAL DEVICE FOR
LEARNING LETTERS
(73) ČOKO, Jelena, Vladimira Rolovića 123/6, 11135
Beograd, RS
(72) ČOKO, Jelena, Vladimira Rolovića 123/6, 11135
Beograd, RS
(51) H04L 12/00 (2006.01)
(11) 1753 U1
(21) MP-2021/0099
(22) 25.10.2021.
(54) MICROCLOUD SISTEM ZA SKLADIŠTENJE
PODATAKA PUTEM INTERNET MREŽE
MICROCLOUD SYSTEM FOR STORING DATA
VIA THE INTERNET
(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU,
Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS
(72) NEŠIĆ, Aleksa, Karađorđeva 40/19, 11300,
Smederevo, RS; KAR, Asutosh, VandalurKelambakkam Road, 600127, Chennai, IN; PEULIĆ,
Aleksandar, dr, Episkopa Save 11/38, 34000,
Kragujevac, RS; MLADENOVIĆ, Vladimir, dr,
Dimitrija Marjanovića 43, 35250, Paraćin, RS

(51) G08B 21/02 (2006.01)
(11) 1750 U1
G07C 11/00 (2006.01)
G08B 1/08
(2006.01)
G08B 3/10
(2006.01)
G08B 21/18 (2006.01)
G08C 17/02 (2006.01)
(21) MP-2022/0022
(22) 17.02.2022.
(54) SISTEM ZA PAMETNO ZVONO
ZASNOVANO NA INTERNET STVARIMA
THE SMART DOORBELL SYSTEM BASED ON THE
INTERNET OF THINGS
(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA ČAČAK,
Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS
(72) ĐOKOVIĆ, Đorđe, Bulevar Tanaska Rajića 194,
32000, Čačak, RS; MAKLJENOVIĆ, Aleksa, Donja
Gorevnica bb, 32210, Čačak, RS; ĆURČIĆ, Marko,
Mršinci bb, 32224, Čačak, RS; CEN, Yigang,
Shangyuancun 3, Haidina District, 100044, Beijing, CN;
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U

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Престанак важења малог патента истеком
законског рока 16.03.2022 - 15.04. 2022. године
Мали патент број 1311 чији је носилац
INSTITUT
ZA
MULTIDISCIPLINARNA
ISTRAŽIVANJA, Kneza Višeslava 1, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 11.04.2022. године.
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.09.2021. - 15.10.2021. године
Мали патент
IKONIĆ, Nikola, dr
Beograd, RS; RISTIĆ,
11060 Beograd, RS,
19.09.2021. године.

број 1405 чији је носилац
Nike Miljanića 8/15, 11060
Obrad, dr Nike Miljanića 8/15,
престао је да важи дана

Мали патент број 1550 чији је носилац
SLADOJE, Mlađen, Svetozara Zorića 29a, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 28.09.2021.
године.

ЗИС / RS / IPO
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U

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ МАЛИХ ПАТЕНАТА /
Publications of Entered Changes of Registered Petty Patents
16.03.2022. - 15.04.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца малог патента
рег.број 1610 промењена је у RUPIĆ, Aniša, Ljubivoja
Gajića 33, 11233 Beograd- Ralja, RS;

48

Име или адреса носиоца малог патента
рег.број 1734 промењена је у NATURA ECO D.O.O.,
Pere Todorovića 18/18, 11030 Beograd-Čukarica, RS;
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Petty Patents which are revoked
Мали патент број 1427 чији је носилац
POLYMERS GROUP D.O.O., Antifašističke borbe
14/5, 11070 Novi Beograd, RS оглашен је ништавим.

ЗИС / RS / IPO
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Ж

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

50

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

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
Датум објаве пријаве жига

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга
Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно
право за поједине нединстиктивне елементе знака
Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији
Изглед знака

(511)

Date of making information available to the public
regarding the examined application
List of goods and services according the Nice
Classification of Goods and Service
Disclaimer

(540)

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

Назнака о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Назначење да се ради о пријави колективног или жига
гаранције
Тродимензионални знак

(551)

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Indication to the effect that the mark is a collective
mark, a certification mark or a guarantee mark
Indication to the effect that the mark is a collective
mark, a certification mark or a guarantee mark
Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

Name and address of the applicant or the holder of the
registration
Name and address of the applicant

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative

(526)
(531)

(554)
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Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-1968

(220) 09.11.2020.
(442) 29.04.2022.
(731) Timecode d.o.o., Фрушкогорска 2, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП--Милојевић Секулић Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

TIMECODE
(511) 9
мобилне апликације; апликације за
друштвене мреже и игрице; 3-д и ВР садржаји.
35 дигитални маркетинг; вођење друштвених мрежа;
оглашавање; презентације производа и услуга; бренд
активације и герила кампање; тим билдинг пројекти;
услуге дестинацијског менаџмента; адаптација тв и
радио реклама.
40 обрада фотографије; припрема сета, локације,
шминке, фризуре, костима и сценографије.
41 видео продукција; продукција телевизијских
рекламних спотова, корпоративних филмова и
виралних видеа; фотографисање; организовање
корпоративних догаћаја и конференција; сајамски
наступи; разонода; организовање модних и
спортских манифестација; организовање ди-џеј
догађаја и концерата; планирање, организација и
реализација свих врста промотивних и културних
дешавања.
42 израда апликација и веб сајтова; рачунарско
програмирање; израда дигиталних активација; 3-д
мапирање.
(210) Ж- 2021-1358

(220) 02.08.2021.
(442) 29.04.2022.
(731) CRAFTER d.o.o. Beograd,, Федерика Фелинија
21, 11070, Београд-Нови Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

CRAFTER
(511) 35 вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски послови; малопродаја алата, окова и
вијака, електроматеријала, расвете, новогодишње
расвете, декора, боја и лакова, подних и зидних
облога, купатилске опреме и намештаја, кухињске
опреме и кухињског намештаја, намештаја,
грађевинског материјала, опреме за грејање и
климатизацију, ауто опреме, опреме за заштиту на
раду, логистичке опреме, биљака и опреме за баште,
путне опреме, опреме за камповање, опреме, одеће и
хране за кућне љубимце, спортскх реквизита и
ЗИС / RS / IPO

спортске опреме, опреме за децу, опреме за водовод
и канализацију, паметне (смарт) беле технике, беле
технике, малих кућних апарата.
37 изнајмљивање алата и машина.
40
израда врата по мери; резање плочастих
материјала; тонирање боја.
(210) Ж- 2021-1608

(220) 16.09.2021.
(442) 29.04.2022.
(731) McKinsey Holdings, Inc., 711 Third Avenue,
New York, New York , US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

MCKINSEY
(511) 9 апарати и инструменти научни, геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, за
вагање, мерење, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за спровођење,
пребацивање,
трансформацију,
акумулирање,
регулисање или управљање дистрибуцијом или
употребом електричне енергије; унапред снимљени и
медији који се могу преузети, рачунарски софтвер,
празни дигитални или аналогни медији за снимање и
чување података; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистарске касе, уређаји за
рачунање; рачунари и периферни рачунарски
уређаји; ронилачка одела, ронилачке маске, чепови
за уши за рониоце, штипаљке за нос за рониоце и
пливаче, рукавице за рониоце, апарати за дисање за
пливање под водом; апарати за гашење пожара;
рачунарски софтвер, рачунарски програми, и
рачунарске софтверске платформе за потребе
покретања доношења одлука и побољшања
пословања, перформанси и стратегија за употребу у
области аналитике података, напредне аналитике,
консалтинга у управљању, управљања базама
података и управљања подацима; предиктивни,
аналитички софтвер за управљање информацијама за
потребе покретања доношења одлука и побољшања
пословања, перформанси и стратегија; софтвер за
машинско учење за управљање подацима и
визуализацију, аналитичко обрађивање и управљање
и вођење аналитике; софтвер за управљање подацима
и визуализацију, аналитичко обрађивање и
управљање и вођење аналитике; софтверске
апликације за анализу података и управљање истим у
реалном времену.
16 папир и картон; штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски реквизити,
51

Ж
изузев намештаја; лепила за канцеларијску или
употребу у домаћинству; материјали који се користе
за цртање и материјали које користе уметници;
сликарске четкице; материјали за наставу и обуку;
пластичне фолије, филмови и кесе за увијање и
паковање; штампарска слова, штампарски блокови;
штампане ствари, наиме, приручници, материјали за
обуку и наставу у области саветовања о пословном
управљању, технологије, рачунарског софтвера,
пословног саветовања, анализе података, управљања
подацима и напредне аналитике.
35
оглашавање; вођење послова; пословна
администрација; канцеларијске функције; пословно
управљање; саветовање у области пословног
управљања; пословна аналитика, наиме, статистичка
анализа, објашњавајуће и предиктивно моделирање;
пословне процене, оцењивање, информисање и
истраживање, а све у циљу побољшања пословања,
учинка и стратегије; анализа пословних података;
анализа података истраживања тржишта и
статистике; пружање информација, савета и
консултација у вези са свим напред наведеним
услугама.
36 услуге осигурања; финансијски послови; послови
са новцем; послови са некретнинама; финансијско
саветовање; финансијске анализе и консултације у
виду пружања помоћи клијентима у финансијским и
стратегијским иницијативама, наиме, финансијско
реструктурирање,
управљање
засновано
на
вредности, планирање компензације у виду
подстицаја за извршне директоре, процењивање
необичних ситуација, приватизација, припајање,
набавке, савези и заједничка улагања, заштита
приликом преузимања, финансијски инжењеринг,
избор имовине, хеџинг и управљање ризиком.
41 образовне услуге; припремање обуке; образовне
услуге у виду вођења семинара, радионица и
конференција у вези управљања пословањем;
пружање wеб сајтова са образовним информацијама
из области управљања пословањем.
42 научне и технолошке услуге и истраживање и
пројектовање у вези са истим; услуге индустријских
анализа и индустријског истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера;
пројектовање и развој рачунарског софтвера;
пројектовање и развој рачунарског софтвера за
употребу у области вештачке интелигенције и
машинског
учења;
пројектовање
и
развој
рачунарског софтвера за употребу у области
управљања, консалтинга у управљању, напредне
аналитике, анализе података, консалтинга у
финансијском управљању, руковања и визуализације
података, аналитичке обраде, управљања и вођења
аналитике; рачунарско програмирање за употребу у
области управљања, консалтинга у управљању,
напредне аналитике, анализе података, консалтинга у
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финансијском управљању, руковања и визуализације
података, аналитичке обраде, управљања и вођења
аналитике, обезбеђивања аналитике у реалном
времену; одржавање рачунарског софтвера за
употребу у области управљања, консалтинга у
управљању, напредне аналитике, анализе података,
консалтинга у финансијском управљању, руковања и
визуализације
података,
аналитичке
обраде,
управљања и вођења аналитике; услуге техничке
подршке, наиме, решавање проблема рачунарског
софтвера за употребу у области управљања,
консалтинга у управљању, напредне аналитике,
анализе података, консалтинга у финансијском
управљању, руковања и визуализације података,
аналитичке обраде, управљања и вођења аналитике,
обезбеђивања аналитике у реалном времену; услуге
анализе техничких података, наиме, рударење
података; рачунарство у облаку које садржи софтвер
за покретање доношења одлука и за побољшање
пословања, перформанси и стратегија; информације,
саветовање и консултације у вези са свим горе
наведеним услугама.
(210) Ж- 2021-1857

(220) 28.10.2021.
(442) 29.04.2022.
(731) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave, #100, NY
10601, White Plains, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

PAPERWORK
(511) 3
немедицинска козметика и тоалетни
препарати; козметика; козметички препарати;
козметички лосиони; козметичка млека; козметички
гелови; козметичка уља; козметичке креме;
козметичке маске; козметичке оловке; козметичке
марамице; козметички јастучићи; немедицинска
средства за чишћење зуба; парфимеријски
производи; колоњске воде; парфеми; мириси за
личну употребу; тоалетна вода; сапуни, наиме,
сапуни за купање, козметички сапуни, сапуни за
бријање, мирисни сапуни, немедицински козметички
сапуни, дезодорантни сапуни, сапун против знојења;
шампон за тело; пилинзи за тело; пилинзи за лице;
пилинзи за руке; немедицински препарати за купање;
препарати против знојења и дезодоранси за личну
употребу; лосиони и балзами за после бријања;
лосиони за негу коже; немедицински препарати за
негу коже, креме и лосиони; немедицинске
хидратантне креме за кожу, тоници, креме и серуми;
уља за масажу; креме за масажу; етарска уља;
освеживачи простора; тамјан; потпури [мириси];
препарати за парфимисање ваздуха; распршивачи од
трске за освежавање ваздуха; перле за купање;
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препарати за негу ноктију; лак за нокте и средство за
одстрањивање лака за нокте; шминка; немедицински
тоалетни препарати; препарати за негу косе;
препарати за обликовање косе; лосиони за косу; лак
за косу; шампон; балзам за косу; гел за косу; пена за
косу; балзам за усне; козметички лосион за сунчање;
уља и лосиони за сунчање; футроле за ружеве за
усне; спреј за тело; лагани мирисни спрејеви за тело;
средства за бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
4 свеће.
8 ручни алати и справе којима се ручно управља;
прибор за јело; хладно оружје; баштенски алат
[ручни], стригачи [ручни инструмент], алати за
гравирање и утискивање [ручни алат]; прибор за
маникирање; турпије за нокте; справе за полирање
ноктију; справице за сечење ноктију; потискивачи
заноктица, пинцете, маказе, бријачи, увијачи за косу,
електрични уређаји за исправљање косе, електрични
уређаји за коврџање косе, стони прибор, наиме,
ножеви, виљушке и кашике.
21 кућне или кухињске справе и посуде; посуђе и
прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика;
сунђери; четке, изузев кичица; материјали за
прављење четки; прибор за чишћење; непрерађено
или полупрерађено стакло, необрађено или
полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла;
стакларија, порцелан и грнчарија; прибор за печење;
послужавници с ножицама (столићи); плехови за
торте; сталци за торте; сетови посуда за чување
зачина, шећера, брашна, кафе; цедиљке за цитрусе;
прибор за послуживање, наиме, секачи за кекс;
лимови за колаче; посуђе, наиме, дубоки тигањи,
тигањи, лонци, посуде за кување на пару, вок
тигањи; посуђе; тањири; чиније; држачи за течни
сапун; посуде за пиће; шоље за пиће; чаше за пиће;
шоље и тацне; посуде за поширање јаја; преса за
бели лук; ренда за употребу у домаћинству; кућни
прибор, наиме, хватаљке за употребу у кухињи,
шпатуле за кухињу, цедиљке, шпатула за превртање,
виљушке за кување; виљушке за послуживање,
кашике за кување, кашике за сервирање, држачи за
ножеве, жице за мућење, ренде, неелектричне
мешалице, кашике, цедиљке, сита, ђевђири, кутлаче,
кухињске даске за сецкање и оклагије; послужавници
за јело; држачи за салвете за употребу у
домаћинству; бокали; млинови за со и бибер;
сланици и биберници; тацне за сервирање; посуде за
сервирање; послужавници за сервирање; држачи за
сапун; посуде за сапун; сталци за зачине; чајници;
неметални
послужавници
за
употребу
у
домаћинству; вазе; свећњаци; рукавице за рерну;
прибор за купатило, наиме, држачи за чаше;
отварачи за флаше; боце за парфеме које се продају
празне; кутије за пилуле за личну употребу;
ЗИС / RS / IPO

Ж
прстенови за салвете; боце за воду које се продају
празне; четкице за зубе; четке за косу; чешљеви,
уметничка дела од стакла, порцелана, теракоте или
керамике; пластични подметачи; подметачи од
винила; сламке за пиће; кутије прилагођене за
козметички прибор као што су четке за шминку и
апликатори у облику штапића за наношење шминке;
електрични
прибори
за
скидање
шминке;
неелектрични прибори за скидање шминке;
апликатори за козметику; апликатори за шминку;
опремљене козметичке торбице; тоалетни несесери,
наиме, опремљени ковчежићи за козметику;
пудријере, кутије које се продају празне; сунђери за
шминкање; козметички сунђери, козметичке четке;
четке за пилинг; распршивачи етарских уља, осим
тршчаних распршивача, електрични и неелектрични.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови; услуге малопродаје
у продавницама (које се тичу козметике, козметичких
препарата, козметичких лосиона, козметичких млека,
козметичких гелова, козметичких уља, козметичких
крема, козметичких маски, козметичких оловака,
козметичких марамица, козметичких јастучића,
колоњских вода, парфема, мириса за личну употребу,
тоалетних вода, сапуна, наиме, сапуна за купање,
козметичких сапуна, сапуна за бријање, мирисних
сапуна,
немедицинских
козметичких
сапуна,
дезодорантних сапуна, сапуна против знојења; шампона
за тело; пилинга за тело, пилинга за лице, пилинга за
руке, немедицинских препарата за купање, препарата
против знојења и дезодоранса за личну употребу,
лосиона и балзама за после бријања, лосиона за негу
коже, немедицинских препарата за негу коже, крема и
лосиони, немедицинских хидратантних крема за кожу,
тони ка, крема и серума, уља за масажу, крема за масажу,
етарских уља, освеживача простора, тамјана, потпурија
[мириса], препарата за парфимисање ваздуха,
распршивача од трске за освежавање ваздуха, перли за
купање, препарата за негу ноктију, лака за нокте и
средстава за одстрањивање лака за нокте, шминке,
немедицинских тоалетних препарата, препарата за негу
косе, препарата за обликовање косе, лосиона за косу,
лака за косу, шампона, балзама за косу, гела за косу, пене
за косу, балзама за усне, козметичког лосиона за
сунчање, уља и лосиона за сунчање, футрола за ружеве
за усне, спреја за тело, лаганих мирисних спреј ева за
тело, свећа, прибора за маникирање, турпија за нокте,
справа за полирање ноктију, справица за сечење ноктију,
потискивача заноктица, пинцета, маказа, бријача, увијача
за косу, електричних уређаја за исправљање косе,
електричних уређај а за коврџање косе, цегера, торбица
које се носе око струка, путних торби, козметичких
торбица које се продају празне, торбица за шминку које
се продају празне, празних ковчежића за козметику,
торби за плажу, држача за течни сапун, држача за сапун,
посуда за сапун, ваза, свећњака, прибора за купатило,
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Ж
наиме, држача за чаше, боце за парфеме које се продају
празне, кутије за пилуле за личну употребу, четкица за
зубе, четки за косу, чешљева, уметничких дела од стакла,
порцелана, теракоте или керамике, пластичних
подметача, подметача од винила, кутија прилагођен их
за козметички прибор као што су четке за шминку и
апликатори у облику штапића за наношење шминке,
електричних
прибора
за
скидање
шминке,
неелектричних прибора за скидање шминке, апликатора
за козметику, апликатора за шминку, опремљених
козметичких торбица, тоалетних несесера, наиме,
опремљен их ковчежића за козметику, пудријера, кутија
које се продају празне, сунђера за шминкање,
козметичких сунђера, козметичких четки, четки за
пилинг, распршивача етарских уља, осим тршчаних
распршивача, електричних и неелектричних, одеће,
доњих делова одеће, горњих делова одеће, обуће,
покривала за главу, доњег веша, корсета, чарапа и
плетене трикотаже, одеће за спавање, одевних предмета
који се носе око врата, каишева, купаћих костима,
модних покривала за главу у виду фантомки (балаклаве),
плетених маски за лице у виду покривала за главу,
платнених маски у виду покривала за главу, дуксерица,
кошуља, кратких чарапа, женских чарапа, баде-мантила,
маски за спавање, знојница, трака за главу, марама за
главу, танких свилених марама, бандана марама, капа у
виду покривала за главу, шешира, визира у виду
покривала за главу; услуге онлине малопродаје (које се
тичу козметике, козметичких препарата, козметичких
лосиона, козметичких млека, козметичких гелова,
козметичких уља, козметичких крема, козметичких
маски, козметичких оловака, козметичких марамица,
козметичких јастучића, колоњских вода, парфема,
мириса за личну употребу, тоалетних вода, сапуна,
наиме, сапуна за купање, козметичких сапуна, сапуна за
бријање, мирисних сапуна, немедицинских козметичких
сапун а, дезодорантних сапуна, сапуна против знојења;
шампона за тело; пилинга за тело, пилинга за лице,
пилинга за руке, немедицинских препарата за купање,
препарата против знојења и дезодоранса за личну
употребу, лосиона и балзама за после бријања, лосиона
за негу коже, немедицинских препарата за негу коже,
крема и лосиони, немедицинских хидратантних крема за
кожу, тоника, крема и серума, уља за масажу, крема за
масажу, етарских уља, освеживача простора, тамјана,
потпурија [мириса], препарата за парфимисање ваздуха,
распршивача од трске за освежавање ваздуха, перли за
купање, препарата за негу ноктију, лака за нокте и
средстава за одстрањивање лака за нокте, шминке,
немедицинских тоалетних препарата, препарата за негу
косе, препарата за обликовање косе, лосиона за косу,
лака за косу, шампона, балзама за косу, гела за косу, пене
за косу, балзама за усне, .козметичког лосиона за
сунчање, уља и лосиона за сунчање, футрола за ружеве
за усне, спреј а за тело, лаганих мирисних спрејева за
тело, свећа, прибора за маникирање, турпија за нокте,
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справа за полирање ноктију, справица за сечење ноктију,
потискивача заноктица, пинцета, маказа, бријача, увијача
за косу, електричних уређаја за исправљање косе,
електричних уређаја за коврџање косе, цегера, торбица
које се носе око струка, путних торби, козметичких
торбица које се продају празне, торбица за шминку које
се продају празне, празних ковчежића за козметику,
торби за плажу, држача за течни сапун, држача за сапун,
посуда за сапун, ваза, свећњака, прибора за купатило,
наиме, држача за чаше, боце за парфеме које се продају
празне, кутије за пилуле за личну употребу, четкица за
зубе, четки за косу, чешљева, уметничких дела од стакла,
порцелана, теракоте или керамике, пластичних
подметача, подметача од винила, кутија прилагођених за
козметички прибор као што су четке за шминку и
апликатори у облику штапића за наношење шминке,
електричних
прибора
за
скидање
шминке,
неелектричних прибора за скидање шминке, апликатора
за козметику, апликатора за шминку, опремљених
козметичких торбица, тоалетних несесера, наиме,
опремљен их ковчежића за козметику, пудријера, кутија
које се продају празне, сунђера за шминкање,
козметичких сунђера, козметичких четки, четки за
пилинг, распршивача етарских уља, осим тршчаних
распршивача, електричних и неелектричних, одеће,
доњих делова одеће, горњих делова одеће, обуће,
покривала за главу, доњег веша, корсета, чарапа и
плетене трикотаже, одеће за спавање, одевних предмета
који се носе око врата, каишева, купаћих костима,
модних покривала за главу у виду фантомки (балаклаве),
плетених маски за лице у виду покривала за главу,
платнених маски у виду покривала за главу, дуксерица,
кошуља, кратких чарапа, женских чарапа, баде-мантила,
маски за спавање, знојница, трака за главу, марама за
главу, танких свилених марама, бандана марама, капа у
виду покривала за главу, шешира, визира у виду
покривала за главу).
(210) Ж- 2021-2247

(220) 27.12.2021.
(442) 29.04.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

PreDaddy Duo
(511) 5
фармацеутски препарати; дијететски
препарати прилагођени за медицинске потребе;
додаци исхрани; витамински препарати; додаци
исхрани; витаминско минерални додаци исхрани;
мултивитамински препарати; витаминско минерални
препарати; витаминско минерални дијететски додаци
исхрани.
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(210) Ж- 2022-20

(220) 12.01.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Јелена Баудер, Цветанова Ћуприја 28ж, 11000,
Београд-Звездара, RS
(740) Адвокатско ортачко друштво МОРАВЧЕВИЋ
ВОЈНОВИЋ И ПАРТНЕРИ АОД, Булевар војводе
Бојовића 6-8, 11000, Београд
(540)

Ж
(531) 02.03.05; 02.03.16; 02.03.23; 02.03.28; 19.13.21;
25.01.01; 25.05.25; 26.04.04; 27.05.01; 29.01.15
(591) жута, окер, светло љубичаста, љубичаста,
светло плава, плава, бела, црна
(511) 5
фармацеутски препарати; дијететски
препарати прилагођени за медицинске потребе;
додаци исхрани; витамински препарати; додаци
исхрани; витаминско минерални додаци исхрани;
мултивитамински препарати; витаминско минерални
препарати; витаминско минерални додаци исхрани;
пренатални витамини.
(210) Ж- 2022-131

(220) 28.01.2022.
(442) 29.04.2022.

(300) 90853636 28.07.2021. US.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

R2X
(531) 01.05.12; 02.01.16; 03.07.16; 09.07.22; 14.05.02;
20.07.01; 24.17.07; 25.07.20; 26.11.03; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.09; 29.01.03; 29.01.04
(591) светло плава, светло зелена
(511) 35 оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
42 научне и технолошке услуге као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима,
нарочито услуге научног истраживања у медицинске
сврхе;
услуге
индустријских
анализа
и
индустријских истраживања; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(210) Ж- 2022-45

(220) 14.01.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

(511) 12 возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху
или води; копнена возила и делови и додаци за иста,
наиме, саставни делови и компоненте за погонске
склопове у виду електричних мотора, мењача и
осовина; каросерије за моторна возила; мреже за
пртљаг за возила; цераде кројене за возила; ланци
против клизања за возила; флеке за поправку гума за
возила; пумпе за надувавање гума за возила; лајсне за
унутрашњост аутомобила; панели за унутрашњост
аутомобила; кожне пресвлаке по наруџбини за возила;
оквири за регистарске таблице; држачи за регистарске
таблице; тапацирунзи за возила; електрична копнена
возила; делови за електрична возила, наиме, мотори;
делови за електрична возила, наиме, ретровизори,
брисачи и врата пртљажника; возила високих
перформанси која се у потпуности покрећу
електричним батеријама; седишта за возила; осовине за
точкове возила; точкови за возила; тапацирунзи,
навлаке кројене за возила; волани за возила; мотори за
копнена возила; кровни носачи, амортизери, опруге,
стабилизатори, и вешања, све за возила; панели са
лајснама за каросерије возила; кочиона клешта за
копнена возила; навлаке кројене за седишта за возила;
носачи мотора за возила; унапред дизајниране фолије
од винила специјално прилагођене за возила; делови за
возила, наиме, црева за серво управљање; ознаке за
возила; јастуци за седишта возила; склопови за осовине
точкова за возила; носачи за скије за возила; огледала за
возила, наиме, ретровизори; зупчаници за рикверц за
копнена возила; специјално направљене куке за возила
за држање додатака за возила; ветробранска стакла за
возила; уређаји против крађе возила; гуме за возила;
унутрашње гуме за возила; уређаји за надувавање гума;
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Ж
пластични делови за возила, наиме, испупчене украсне
и заштитне пластичне лајсне за унутрашњост и
спољашност возила; копнена возила, наиме,
електрични аутомобили, камиони и теренска возила;
полу-кројене цераде за возила; кочиони компресори
ваздуха за копнена возила; кочиони ваздушни
цилиндри за копнена возила; хаубе за возила; шасије за
моторна возила; заштитне пресвлаке за седишта возила;
делови за поправку саставних делова камиона и других
моторних возила; механизми погонског склопа возила
који се састоје од квачила, мењача, погонске осовине и
диференцијала; поклопци за мењаче за копнена возила;
плоче за монтирање мењача за копнена возила;
кућишта мењача за копнена возила; полуге за вучу
возила; завесице за точкове возила; степенице које се
каче на копнена возила; вучне полуге за возила; фелне
за точкове возила и њихови саставни делови; теренска
возила (атв возила); сензори за копнена возила, наиме,
електрични сензори за обртни моменат серво
управљања, који се продају као компонента система
серво управљања; фелне за точкове возила; склопови
мењача за копнена возила; кочнице за возила;
каросерије возила; мењачи за копнена возила; делови
возила, наиме, визири за ветробранска стакла; делови
возила, наиме, визири за заштиту од сунца; делови
возила, наиме, управљачке руке; делови возила, наиме,
куглични зглобови; делови возила, наиме, носачи
вешања; делови возила, наиме, хомокинетички
зглобови; спољни делови вентила за гуме возила;
делови за копнена возила, наиме, диференцијали;
штитници за хаубе као саставни део возила; погонске
осовине за копнена возила; кочионе сајле за возила;
кочиони добош за копнена возила; делови вешања за
копнена возила, наиме, гибњеви; делови вешања за
копнена возила, наиме, завојне опруге; метлице
брисача ветробранског стакла за возила; хидраулична
кола за возила; делови вешања за копнена возила,
наиме, еквилајзери; кочиони дискови за возила; држачи
за шоље за употребу у возилима; мењачи за копнена
возила и заменски делови за иста; каишеви за мењаче за
копнена возила; системи вешања за копнена возила;
куглични лежајеви за копнена возила; стаклени
прозори за возила; аларми против крађе возила;
метална роба за кочнице возила; носачи бицикала за
возила; комплети за подизање осовина за копнена
возила; осовински лежајеви за копнена возила; кочнице
са дисковима за копнена возила; кровни кофери за
копнена возила; спортска теренска возила; ваздушни
јастуци за возила; прозори за возила; сигурносни
појасеви за употребу у возилима; вентили за гуме
возила; сирене за возила; делови за копнена возила,
наиме, погонски каишеви; квачила за копнена возила;
цераде кројене за аутомобиле и камионе за потребе
заштите од временских неприлика; наслони за главу за
возила; ваздушни јастуци који се надувавају за
употребу у возилима за спречавање повреда у
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незгодама; погонски ланци за копнена возила; додатна
опрема за аутомобиле, наиме торбе, мреже и
послужавници за организацију у аутомобилу
специјално прилагођени за монтирање у возилима;
сигурносни појасеви за седишта возила; кочионе облоге
за копнена возила; делови за копнена возила, наиме,
осовине; делови за копнена возила, наиме, погонски
зупчаници; метални делови за возила, наиме, украсне и
заштитне лајсне од метала за унутрашњост и
спољашњост аутомобила; електрична возила, наиме,
аутомобили, камиони и теренска возила; бицикли;
резервни аларми за упозорење за возила; дискови за
точкове возила; централне браве за моторна возила;
алармни системи за моторна возила; волански системи
за копнена возила и делови за исте; спојлери за возила;
бочне степенице за улаз у возила; ваздушни јастуци;
амортизери за аутомобиле; кровни носачи терета и
пртљага за возила; цераде кројене за возила; делови за
копнена возила, наиме, бочне степенице за улаз; делови
за копнена возила, наиме, завесице за точкове возила;
делови за копнена возила, наиме, блатобрани; делови за
возила, наиме, амортизери; врата за возила; ручице за
мигавце за возила; чепови за резервоаре за копнена
возила; прекривачи за регистарске таблице за возила;
панели за врата возила; кровне тенде прилагођене за
употребу на возилима; делови за возила за рекреативне
сврхе, наиме, јединице за кување и судопере; делови за
возила, наиме, структурна кућишта за држање јединица
за кување, судопера и јединица за складиштење;
саставни делови за аутомобиле, наиме, самозаптивајући
резервоари за складиштење воде; саставни делови за
аутомобиле, наиме, пртљажници, јединице за терет и
складиштење; јединице за складиштење терета посебно
прилагођење за камионе и теренска возила; подлоге
прилагођене за теретни део возила.
(210) Ж- 2022-179

(220) 04.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) ИНДУСТРИЈА ПИВА ДОО, Булевар
ослободилаца Чачка 105б, 32102 Чачак, RS
(540)

(531) 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црвена, сребрна, црна.
(511) 30 сирће.
(210) Ж- 2022-180

(220) 04.02.2022.
(442) 29.04.2022.
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(731) ИНДУСТРИЈА ПИВА ДОО, Булевар
ослободилаца Чачка 105б, 32102 Чачак, RS
(540)

(531) 05.07.02; 19.01.05; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.08;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црвена, старо злато, сребрна, црна.
(511) 32 безалкохолно пиће, наиме квас.
(210) Ж- 2022-199

(220) 07.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Невена Мијаиловић Костира, Књаза Милоша
144, 34300, Аранђеловац, RS
(540)

Swopper
(511) 25 комбинезони за бебе; кошуље за бебе; мајице
за бебе; одећа за бебе; панталоне за бебе; панталонице
за бебе; пиџаме за бебе; тренерке за бебе; хаљине за
бебе; џемпери за бебе; шортсеви за бебе; бодији за бебе
и малу децу; једноделна оделца за бебе; одећа за бебе и
малу децу; одећа за спавање за бебе; панталоне за бебе
[одећа]; портикле за бебе, не од папира; постављена
одећа за спавање за бебе; спољашња одећа за бебе; капе
за бебе које се везују у чвор на врху.
(210) Ж- 2022-232

(220) 04.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Društvo za proizvodnju trgovinu i uvoz izvoz
Sanatex doo, Лењинова бб, 36310, Сјеница, RS
(540)

(531) 05.03.20; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.07
(591) браон
(511) 25 доње рубље.
(210) Ж- 2022-252

ЗИС / RS / IPO

(220) 14.02.2022.
(442) 29.04.2022.

Ж
(731) E9714 LLC, Fourth Floor, Emirates Towers,
Trade Centre 2, Dubai, AE
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 01.05.01; 01.05.07; 01.05.23; 02.03.01; 02.03.16;
24.17.02; 27.05.01; 29.01.15
(591) беж, плава, зелена, жута, црвена, розе,
наранжаста, љубичаста
(511) 35
оглашавање; огласи (постављање);
оглашавање преко мрежа мобилних телефона; услуге
оглашавања и промоције путем телевизије, радија,
поште; оглашавање и маркетинг; услуге оглашавања и
маркетинга које се пружају путем блогова; услуге
оглашавања и маркетинга које се пружају путем
друштвених мрежа; услуге оглашавања и промоције;
оглашавање и јавно објављивање; оглашавање,
укључујући он-лине оглашавање на рачунарској
мрежи; оглашавање у области туризма и путовања;
услуге оглашавања за креирање корпоративног
идентитета и идентитета бренда; оглашавање у
часописима, брошурама и новинама; дигитални
маркетинг; директни маркетинг; оглашавање путем
електронских медија, нарочито интернета; оглашавање
путем интернета; тзв. “аффилиате” маркетинг;
оглашавање свим средствима јавног информисања;
оглашавање банерима; дистрибуција рекламног,
маркетиншког и промотивног материјала; оглашавање
у часописима; маркетинг; оглашавање у новинама;
оглашавање путем интернета; услуге тзв. ”онлине”
оглашавања и маркетинга; мрежно оглашавање на
компјутерским мрежама; тзв. ”он-лине” оглашавање на
рачунарским комуникацијским мрежама; тзв. ”он-лине”
оглашавање путем рачунарске комуникацијске мреже;
тзв. ”он-лине” оглашавање; тзв. ”он-лине” маркетинг;
оглашавања на отвореном; оглашавање путем плаћања
“на клик”; промоција [реклама] путовања; промоција
[реклама] концерата; оглашавање и маркетинг тзв. ”онлине wеб” страница; односи са јавношћу; рекламирање
и оглашавање; телевизијско оглашавање; оптимизација
саобраћаја на тзв. ”wеб” страници; услуге сајмова и
изложби; телемаркетинг; оптимизација претраживача;
оптимизација претраживача; радио и телевизијско
оглашавање; маркетинг догађаја; изложбе (спровођење)
у комерцијалне сврхе; интернет маркетинг; израда
рекламних
материјала;
припрема
рекламних
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Ж
публикација; припрема маркетиншких планова;
припрема реклама; промоција посебних догађаја;
промоција музичких концерата и оглашавање.
41 администрација [организација] услуга разоноде;
администрација
[организација]
услуга
забаве;
администрација [организација] културних активности;
организовање и вођење састанака у области забаве;
организовање и извођење забаве; договарање и
представљање наступа уживо; организовање, вођење и
организација концерата; организовање резервације
улазница за представе и друге забавне догађаје;
организовање учешћа студената у рекреативним
активностима; организовање забавних емисија;
организовање фестивала у забавне сврхе; забава путем
телевизије; забава путем концерата; забава путем
радија; услуге забаве у облику филмова; услуге тзв.
”он-лине” агенција за продају карата у забавне сврхе;
припрема забавних програма за емитовање; пружање
информација о забави путем тзв. ”wеб” странице;
пружање информација о забави; пружање информација
у области забаве; услуге резервације улазница за
концерте; услуге резервације улазница за концерте и
позориште; услуге резервације улазница за представе;
услуге резервације позоришних карата; радио забава;
радио и телевизијска забава; услуге информисања о
улазницама за забавне догађаје; услуге информација о
улазницама за представе; услуге набавке улазница за
забавне догађаје; услуге резервације и капарисања
карата за музичке концерте; услуге резервације и
капарисања карата за културне догађаје; услуге
резервације и капарисања карата за рекреативне
догађаје и слободно време; услуге резервације и
капарисања улазница за забавне догађаје; услуге
резервација улазница за културне догађаје; услуге у
вези са резервацијом улазница за културне догађаје;
објављивање информативних листова и објављивање
прича.
(210) Ж- 2022-270

(220) 18.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Стефан Живојиновић, Данила Лекића
Шпанца 31, Београд, RS
(740) Адвокат Миша Петровски, Мајке Јевросиме 47,
Београд
(540)
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(210) Ж- 2022-280

(220) 21.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Мирјана Милутиновић, Светозара Марковића
2/8, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.02
(591) златнa светла, златна тамна
(511) 3 козметичке креме, серуми, маске за лице,
лосиони за козметичку употребу за лице и тело,
козметичка уља за кожу, козметички препарати за
негу коже и негу против старења коже, сјајеви за
усне. пасте за зубе на природној основи, хидролати
етарских уља за испирање уста или етарска уља,
спрејеви за освежавање даха; препарати за
освежавање даха за личну хигијену.
35 велепродаја и малопродаја: козметичке креме,
серуми, маске за лице, лосиони за козметичку употребу
за лице и тело, козметичка уља за кожу, козметички
препарати за негу коже и негу против старења коже,
сјајеви за усне. пасте за зубе на природној основни
хидролати етарских уља за испирање уста или етарска
уља, спрејеви за освежавање даха, препарати за
освежавање даха за личну хигијену.
(210) Ж- 2022-304

(220) 24.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)

Vaša viza za zdraviju budućnost.
(511) 3 парфимерија; етерична уља; козметика;
лосиони за косу; сапуни.
5 фармацеутски препарати; санитарни производи за
употребу у медицини; санитарнни производи за
личну хигијену; дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини; дијететски
додаци исхрани за људе; материјали за завијање;
дезинфекциона средства.
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(531) 08.01.18; 09.01.07; 18.04.11; 25.07.20; 27.05.01; 27.05.17
(591) црвена, плава, бела, браон, окер.
(511) 30 сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.

Ж
(540)

(210) Ж- 2022-305

(220) 24.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)

(531) 09.01.07; 18.04.11; 25.03.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07
(591) црвена, бела, окер, браон.
(511) 30 сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.
(210) Ж- 2022-308

(220) 24.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)
(531) 08.01.18; 09.01.07; 11.03.02; 18.04.11; 26.04.16;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, плава, бела, браон, окер.
(511) 16 пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање.
30 сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.
(210) Ж- 2022-306

(220) 24.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)

(531) 09.01.07; 18.04.11; 25.03.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) 30 сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.
(210) Ж- 2022-309

(220) 24.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 25.03.03; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.14
(591) црвена, плава, бела, окер.
(511) 30 сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.
(210) Ж- 2022-307

(220) 24.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

(531) 08.01.18; 09.01.07; 18.04.11; 19.03.03; 25.01.01;
25.03.03; 25.07.21; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) црвена, плава, бела, браон, окер.
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Ж
(511) 16 пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање.
30 сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.
(210) Ж- 2022-320

(220) 24.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) AGILCON, informacijske tehnologije d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 13, 1000, Ljubljana, SI
(740) Стећук Александра, адвокат, Палмира
Тољатија 46/9, 11070, Београд
(540)

(531) 03.11.10; 03.11.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, светло плава, бела.
(511) 42 рачунарски графички дизајн за мапирање
видео пројекција; рачунарско програмирање; услуге
рачунарског програмирања за обраду података;
саветовање о сигурности рачунара; саветовање у
области
рачунарског
софтвера;
дизајнирање
рачунарског софтвера; анализе рачунарских система;
дизајнирање рачунарских система; саветодавне
услуге из области комјутерске технологије; заштита
од рачунарских вируса; саветовање у области дизајна
и развоја рачунарског хардвера; конвертовање
рачунарских података и програма, осим физичког
конвертовања;
конвертовање
података
или
докумената са физичких на електронске носаче;
креирање и дизајнирање за друге индекс а
информација заснованих на интернету [услуге
информационе технологије]; услуге кодирања
податка;
пројектовање
модела
рачунарском
симулацијом; консултације о сигурности података;
развој
рачунарских
платформи;
умножавање
рачунарских програма; електронско похрањивање
података; хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова];
саветовање у вези информационих технологија;
услуге информационих технологија које се пружају
на бази аутсорсинга; инсталирање рачунарског
софтвера; консултације о безбедности интернета;
одржавање
рачунарског
софтвера;
праћење
рачунарских система даљинским приступом;
надгледање раунарских система ради откривања
неовлашћеног приступа или повреде података;
надгледање рачунарских система ради откривања
кварова; чување резервне копије података ван мреже;
платформа као услуга [ПааС]; пружање информација
у вези са
рачунарским
технологијама
и
програмирањем путем веб-сајта; обезбеђивање алата
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за претраживање [претраживач а] на интернету;
рачунарство у облаку; поновно успостављање
рачунарских података; изнајмљивање рачунарског
софтвера; изнајмљивање објеката за дата центре
[центре података]; истраживања у области
технологије телекомуникација; сервер хостинг;
софтвер у виду сервиса [СааС]; развој софтвера у
оквиру издавања софтвера; услуге софтверског
инжењеринга за обраду података; стилизација
[индустријски дизајн]; саветодавне услуге из области
технологије; услуге технолошког саветовања за
дигиталну трансформацију; саветодавне услуге у
области сигурности телекомуникационих мрежа;
технолошка истраживања; саветодавне услуге из
области телекомуникационе технологије; ажурирање
рачунарског софтвера; пружање корисничких услуга
аутентификације
коришћењем
технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације; услуге провере аутентичности корисника
технологијом за трансакције е-трговања; саветовање
о изради веб сајтова; писање рачунарских кодова.
(210) Ж- 2022-325

(220) 25.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) RC Development s.r.o., Nádražni 238/7, 68201,
Vyškov-City , CZ
(740) ЗАК Вујиновић & Ђокић, Косовска 39,
11000, Београд
(540)

(531) 24.15.02; 24.15.21; 26.04.16; 27.05.01; 27.05.17
(511) 36
продаја, развој, закуп и управљање
некретнинама; агенцијске услуге при куповини,
продаји и размени некретнина; процена вредности
некретнина; изнајмљивање и закуп некретнина;
посредовање у закупу и посредовање у издавању
некретнина;
администрирање
и
управљање
некретнинама;
саветовање
о
управљању
некретнинама; издавање некретнина и саветовање у
вези са некретнинама; посредовање у промету
некретнина; саветовање и саветодавне услуге у вези
са свим пословима агенције за некретнине;
саветовање у вези са закупом и продајом
непокретности; развој и улагање у грађевинарство;
услуге саветовања у вези са некретнинама; услуге
управљања улагања у некретнине; управљање
некретнинама; управљање и издавање логистичких
центара и склад ишта; управљање финансијама
грађевинских пројеката; управљање некретнинама у
сусвојини; послови везани за непокретности.
ЗИС / RS / IPO
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39 складиштење; управљање логистичким центрима;
транспорт и складиштење; издавање објеката за
складиштење; посредничке услуге у вези са
пословима складиштења; складиштење добара;
пружање услуга складиштења и објеката за
складиштење; издавање складишта; издавање
пословних објеката; издавање логистичких центара;
услуге дистрибуције добара; услуге закупа у вези са
превозом и складиштењем; изнајмљивање простора,
објеката, јединица и контејнера за складиштење и
транспорт; посредовање у шпедицији, логистика.
(210) Ж- 2022-326

(220) 25.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) CHONGQING WEIBO COMMUNICATION
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 58, Meijia Road,
Economic & Technological Development Zone,,
Chongqing, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

X Fold
(511) 9 мобилни телефони; паметни телефони.
(210) Ж- 2022-327

(220) 25.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) CHONGQING WEIBO COMMUNICATION
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 58, Meijia Road,
Economic & Technological Development Zone,,
Chongqing, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

X Note
(511) 9 мобилни телефони; паметни телефони.
(210) Ж- 2022-331

(220) 25.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) NATURALAB DOO BEOGRAD-NOVI
BEOGRAD, Др Ивана Рибара 62, 11000, Београд, RS
(740) Снежана Ђокић, адвокат, Ресавска 84, 11000,
Београд
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.03
(591) зелена
(511) 5 адстригенти за медицинске намене; ађуванти
за медицинске потребе; акаи прах као додатак
исхрани; акарициди [средства против гриња];
ЗИС / RS / IPO

Ж
аконитин; албумински додаци храни за медицинску
употребу; албумински препарати за медицинску
употребу; алгинати за фармацеутске намене;
алгинати као дијететски додаци; алгициди; алдехиди
за фармацеутску употребу; алкални јодиди за
фармацеутску употребу; алкалоиди за медицинску
употребу; алкохол за фармацеутске намене; алое
вера препарати за фармацеутске намене; алуминијум
ацетат за фармацеутску употребу; амино киселине за
ветеринарску употребу; амино киселине за
медицинску употребу; аналгетици; ангостурска кора
за медицинске сврхе; анестетици; антибактеријска
средства за прање руку; антибактеријски сапуни;
антибиотици;
антикриптогамни
препарати;
антипаразитске
огрлице
за
животиње;
антипаразитски
препарати;
антисептици;
антисептички памук, вата; анти-уринарни препарати;
асептични памук; ацетати за употребу у фармацији;
ациди за фармацеутске потребе; бадемово млеко за
фармацеутску употребу; бактеријски отрови;
бактеријски препарати за употребу у медицини и
ветерини; бактериолошки препарати за медицинску
и ветеринарску употребу; беланчевине као
дијететски додаци; бизмутски препарати за
фармацеутску употребу; биљка сарсапарила за
медицинску употребу; биљна влакна, дијететска;
биљни екстракти за медицинске намене; биљни
екстракти за фармацеутске намене; биљни чајеви за
медицинске сврхе; биолошки препарати за употребу
у ветерини; биолошки препарати за употребу у
медицини; биоциди; бисерни прах за медицинску
намену; блато за купање; бомбоне за освежавање
даха за употребу у фармацији; боце са кисеоником,
пуњене, за медицинске намене; брашно за
фармацеутску употребу; брашно од семена лана за
фармацеутске намене; бромин за фармацеутску
употребу; вакцине; вата за медицинску употребу;
ватирани штапићи за медицинску употребу;
везиканти; ветеринарски препарати; витамински
препарати; вода матичњака за фармацеутску
употребу; газа за медицинску употребу; газа за
превијање; галска киселина за фармацеутску
употребу; гасови за медицинску употребу; гаћице,
упијајуће,
за
инконтиненцију;
гвајакол
за
фармацеутску употребу; гелови за масажу за
медицинску употребу; гелови за сексуалну
стимулацију; гермициди; глицерин за медицинску
употребу; глицерофосфати; глукоза за медицинску
употребу; глукоза као додатак исхрани; голард вода,
оловна; горчица за фармацеутску употребу; грудни
улошци за дојење; гума за зубарску употребу; гума
за медицинске сврхе; гумигут за фармацеутску
употребу; гурјум балзам за медицинску употребу;
дезинфекциона средства; дезинфекциона средства за
хемијске тоалете; дезинфекциона средства за
хигијенске
сврхе;
дезинфекциони
сапуни;
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дезодоранси за одећу и текстил; дезодоранси за
посуде са песком за кућне љубимце; дезодоранси,
који нису за људе и животиње; декокти, увари за
фармацеутску употребу; дермални филери за
убризгавање; детерџенти за медицинску употребу;
дигиталин; дијагностички препарати за ветеринарску
употребу; дијагностички препарати за медицинску
употребу; дијагностички реагенсни биомаркери за
медицинску употребу; дијастазе за медицинску
употребу; дијететска храна прилагођена за
медицинске
намене;
дијететске
супстанце
прилагођене за медицинску употребу; дијететски
додаци за животиње; дијететски напици прилагођени
за медицинску употребу; додаци за минералну храну;
додаци исхрани; додаци исхрани са козметичким
дејством; дрвени угаљ за фармацеутску употребу;
екстракти дувана [инсектициди]; екстракти хмеља за
фармацеутску употребу; еликсири [фармацеутски
препарати]; ензими за ветеринарску употребу;
ензими за медицинску употребу; ензими као додатак
исхрани; ензимски препарати за ветеринарску
употребу; ензимски препарати за медицинску
употребу; ергот за фармацеутску употребу; естри за
фармацеутску употребу; етри за фармацеутску
употребу; еукалиптол за фармацеутску употребу;
еукалиптус за фармацеутску употребу; жвакаћа гума
за употребу у медицини; желатин за медицинску
употребу; живина маст; живин хлорид [фунгицид];
завоји за превијање; завоји, медицински; замрзнутасушена храна прилагођена за медицинске сврхе;
замрзнуто-сушено месо прилагођено за медицинске
намене; зубарска мастика; зубарски амалгами;
зубарски лак; зубарски цемент; зубни амалгами од
злата;
изотопи
за
медицинску
употребу;
имуностимулатори; инсектициди; инсектицидне
ветеринарске купке; инсектицидни шампони за
животиње; ирска маховина за медицинску употребу;
јалапа; јастучићи за чукљеве; јод за фармацеутску
употребу; јодиди за фармацеутску употребу;
јодоформ; јојоба, лековита; казеин као додатак
исхрани; калијумове соли за медицинску употребу;
камфор за медицинску употребу; камфорово уље за
медицинску употребу; канабис за медицинске
намене; кандирани шећер за медицинску употребу;
капсуле за лекове; капсуле за фармацеутску
употребу; капсуле од дендримера за фармацеутске
препарате; карболинеум [паразитицид]; каустици за
фармацеутску употребу; каустичне оловке; кашне
облоге; кашне облоге од слачице; квасац за
фармацеутску употребу; квасац као додатак исхрани;
квасија за медицинску употребу; квебрако за
медицинску употребу; кедровина за употребу у
одбијању инсеката; кинин за медицинске намене;
кинин за медицинску употребу; кисеоник за
медицинске сврхе; кокаин; колаген за употребу у
медицини; колодион за фармацеутску употребу;
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коморач за медицинску употребу; компресе [завоји];
контрацептивни сунђери; кора биљке кондуранго за
медицинску употребу; кора дрвета за фармацеутску
употребу; кора кротона; кора мангровог дрвета за
фармацеутску употребу; кора миробалана за
фармацеутску употребу; корен рабарбаре за
фармацеутску употребу; коштани цемент за
хируршке и ортопедске сврхе; крв за медицинску
употребу; крвна плазма; креозот за фармацеутску
употребу; културе биолошких ткива за ветеринарске
намене; културе биолошких ткива за медицинске
намене; културе микроорганизама за медицинску
или ветеринарску употребу; купке за животиње
[инсектициди]; купке за псе [инсектициди]; купке за
стоку [инсектициди]; купке од кисеоника; кураре;
кутије за прву помоћ, напуњене; лаксативи; легуре
племенитих метала за употребу у стоматологији;
лекови за ветеринарску употребу; лекови за курје
очи; лекови за људску употребу; лекови за
медицинску употребу; лекови за нерве; лекови за
ублажавање стомачног затвора; лекови за употребу у
стоматологији; лекови против грознице; лекови
против знојења; лекови против знојења ногу;
лековито биље; лепак за муве; лепкови за протезе;
лепљиве врпце за медицинску употребу; лецитин за
медицинску употребу; лецитин као дијететски
додатак.; линименти [мелеми за масажу]; лосиони за
ветеринарску употребу; лосиони за фармацеутске
намене; лубриканти за личну сексуалну потребу;
лупулин за фармацеутску употребу; магнезијум за
фармацеутску употребу; марамице натопљене
фармацеутским лосионима; маст за мужу; масти за
ветеринарску употребу; масти за медицинску
употребу; масти против опекотина од сунца;
материјал за пуњење зуба; материјали за узимање
отисака зуба; матичне ћелије за ветеринарске
намене; матичне ћелије за медицинске намене;
матични млеч за медицинску употребу; матични
млеч као додатак исхрани; медицинска пића;
медицинска средства за хигијену; медицинска
средства за чишћење зуба; медицинска уља;
медицинска храна за животиње; медицинске
бомбоне; медицинске инфузије; медицинске пасте за
зубе; медицински алкохол; медицински лосиони за
косу; медицински лосиони за после бријања;
медицински препарати за испирање очију;
медицински препарати за мршављење; медицински
препарати за раст косе; медицински сапуни;
медицински тоници; медицински чај; медицински
шампони; медицински шампони за кућне љубимце;
медицински шампони за суво прање; медицинско
блато; медицинско корење; мелеми за медицинску
употребу; мелем против промрзлина за фармацеутске
сврхе; ментол; минералне воде за медицинску
употребу; миришљаве соли; млеко у праху за бебе;
млечне формуле за бебе; млечни ферменти за
ЗИС / RS / IPO
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фармацеутску
употребу;
млечни
шећер
за
фармацеутске намене; молескин за медицинске
сврхе; морска вода за медицинске купке; нана за
фармацеутску употребу; наркотици; наруквице
натопљене
репелентима
против
инсеката;
натријумове соли за медицинску употребу; нафтни
желе [вазелин] за медицинску употребу; никотинске
жваке као помоћ у одвикавању од пушења;
никотински фластери као помоћ у одвикавању од
пушења; нутрацеутски препарати за терапеутске или
медицинске намене; оловка против брадавица;
опијати; опиум; оподелдок; опотерапијски препарат;
остаци од обраде житарица за дијететску или
медицинску намену; отров за пацове; отрови; памук
за медицинску употребу; папир за заштиту од
мољаца; папир за облоге од слачице; папир за
хватање мува; паразитициди; пастиле за кађење;
пастиле за фармацеутску употребу; пектин за
фармацеутску употребу; пелене-гаћице за бебе;
пелене за бебе; пелене за инконтиненцију; пелене за
кућне љубимце; пелене за пливање за бебе за
вишекратну употребу; пелене за пливање за бебе за
једнократну употребу; пепсин за фармацеутску
употребу; пептони за фармацеутску употребу;
пестициди; пијавице за медицинску употребу;
пиретрум прах; пића од млечног слада за
медицинску употребу; подлоге за бактериолошке
културе; полен као додатак исхрани; помаде за
медицинску употребу; помаде за фармацеутску
употребу; порцелан за зубне протезе; прапарати за
туширање за медицинску намену; прашак од
кантариде; препарати за балсамовање за медицинску
употребу; препарати за бронходилатацију; препарати
за дезодорисање ваздуха; препарати за заустављање
крварења; препарати за заштиту од мољаца;
препарати за кађење за медицинску употребу;
препарати за купање за медицинске сврхе; препарати
за лечење опекотина; препарати за олакшање раста
зуба; препарати за пречишћавање ваздуха; препарати
за промрзлине; препарати за смањење сексуалне
активности; препарати за стерилизацију; препарати
за стерилизацију земље; препарати за третман акни;
препарати за уништавање животињских штеточина;
препарати за уништавање ларви; препарати за
уништавање мишева; препарати за уништавање
мува; препарати за уништавање пужева; препарати за
уништавање сувих трулих гљива; препарати за
уништавање штеточина; препарати за хемороиде;
препарати за чишћење контактних сочива; препарати
микроелемената за људску и животињску употребу;
препарати од микроорганизама за медицинску или
ветеринарску употребу; препарати против жуљева;
производи за попуњавање шупљина у костима
састављени од живог ткива; прополис за
фармацеутску употребу; прополис као додатак
исхрани; простирке за пресвлачење пелена за бебе за
ЗИС / RS / IPO
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једнократну употребу; протеини као додатак
исхрани; протеински додаци исхрани за животиње;
прстенови за жуљеве на ногама; пургативи [средства
за чишћење]; пшеничне клице као додатак исхрани;
радијум за медицинску употребу; радиоактивне
супстанце за медицинску употребу; радиолошке
контрастне супстанце за медицинску употребу;
рамени повези за хируршке намене; раствори за
контактна сочива; раствори за одстрањивање
фластера; расхладни спрејеви за медицинске намене;
реагенсни папир за ветеринарску намену; реагенсни
папир за медицинску намену; репеленти за инсекте;
репеленти за псе; рибље брашно за фармацеутску
употребу; рицинусово уље за медицинску употребу;
свеће за масажу за терапеутске намене; седативи;
семе за вештачку оплодњу; семе лана за медицинску
употребу; семе лана као додатак исхрани;
серотерапијски лекови; серуми; сикативи [средства
за сушење] за медицинску употребу; сирупи за
фармацеутску употребу; скроб за дијететске или
фармацеутске потребе; слад за фармацеутску
употребу; сладић за фармацеутску употребу; слачица
за фармацеутску употребу; сода бикарбона за
фармацеутску употребу; соли за купање за
медицинску употребу; соли за купке од минералне
воде; соли за медицинску употребу; соли минералне
воде; средства за вагинално испирање за медицинске
сврхе; средства за варење за медицинску употребу;
средства за испирање очију; средства за испирање
уста за медицинске намене; средства за
одстрањивање цревних глиста; средства за смањење
апетита за медицинске сврхе; средства за уклањаље
вашки [педикулициди]; стероиди; стикови за
ублажавање главобоље; стоматолошки абразиви;
стоматолошки восак за моделирање; стрихнин;
субнитрати бизмута за фармацеутску употребу;
сулфонамиди
[лекови];
сумпорни
штапићи
[дезинфекциона средства]; сумпор у праху за
фармацеутску употребу; сунђери за ране; таблете
антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете за
смањење апетита; таблете за тамњење коже; тамјан
за одбијање инсеката; тампони за менструацију;
тартар за фармацеутску употребу; тартар крем, за
фармацеутску употребу; терапеутски препарати за
купање; термална вода; терпентин за фармацеутску
употребу; терпентинско уље за фармацеутску
употребу; тимол за фармацеутску употребу;
тинктура јода; тинктуре за употребу у медицини;
торбе са лековима, преносиве, напуњене [приручне
апотеке]; трава за пушење за медицинску употребу;
трансплантати [жива ткива]; уље из јетре бакалара;
уље коморача за медицинску употребу; уље од
семена лана као додатак исхрани; уље слачице за
медицинску употребу; унапред напуњени шприцеви
за медицинске намене; упијајућа вата; успављујућа
средства; фармацеутски препарати; фармацеутски
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препарати за лечење опекотина од сунца;
фармацеутски препарати за лечење перути;
фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски
препарати на бази креча; фенол за фармацеутску
употребу; ферменти за фармацеутску употребу;
фитотерапеутски препарати за медицинске намене;
фластери; фластери са витаминским додацима;
форм-алдехид за фармацеутску употребу; фосфати за
фармацеутску употребу; фунгициди; хематогени;
хемијска
контрацептивна
средства;
хемијски
препарати за ветеринарску употребу; хемијски
препарати за лечење филоксере; хемијски препарати
за медицинску употребу; хемијски препарати за
третирање болести винове лозе; хемијски препарати
за третирање болести житарица; хемијски препарати
за третирање буђи; хемијски препарати за третирање
житног кукоља; хемијски препарати за утврђивање
трудноће; хемијски препарати за фармацеутску
употребу;
хемијски
проводници
за
електрокардиографске електроде; хемијски реагенси
за медицинску или ветеринарску употребу; хемијскофармацеутски препарати; хемоглобин; хемостатичке
оловке; хербициди; хигијенске гаћице; хигијенски
улошци; хигијенски улошци за сваки дан; хидрастин;
хидрастинин; хидрирани хлор за фармацеутску
употребу; хидроген пероксид за медицинску
употребу; хируршки завоји; хируршки имплантати
од живих ткива; хируршки лепкови; хлеб за
дијабетичаре прилагођен за медицинску употребу;
хлороформ; хомогенизована храна прилагођена за
медицинске сврхе; хормони за медицинску употребу;
храна
за
бебе;
хранљиве
супстанце
за
микроорганизме; целулозни естри за фармацеутску
употребу; целулозни етри за фармацеутску употребу;
цемент за животињска копита; цигарете без дувана за
медицинску употребу; чај за асматичаре; чепићи;
чинолин за медицинску употребу; шампони за
уклањање вашки; шећер за медицинску употребу;
штапићи сладића за фармацеутску употребу;
штитници за очи за медицинске потребе.
10 LED маске за терапеутске намене; аеросолни
распршивачи за медицинску употребу; акупресурне
наруквице; акушерски апарати; антидекубитне подлоге;
антиреуматске наруквице; антиреуматско прстење;
апарати за анестезију; апарати за вештачко дисање;
апарати за вибромасажу; апарати за ДНК и РНК
тестове за употребу у медицини; апарати за естетску
масажу; апарати за истезање у медицинске сврхе;
апарати за клистирање за медицинску употребу;
апарати за лечење глувоће; апарати за магнетну
резонанцу [MRI] за медицинску употребу; апарати за
масажу; апарати за мерење крвног притиска; апарати за
мерење холестерола; апарати за мерење шећера;
апарати за надимљавање за медицинску употребу;
апарати за обнављање матичних ћелија за употребу у
медицини; апарати за одређивање телесног састава;
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апарати за оживљавање; апарати за прање телесних
шупљина; апарати за праћење откуцаја срца; апарати за
терапију топлим ваздухом; апарати за тестирање, за
медицинску употребу; апарати за тестирање крви;
апарати за физичке вежбе за медицинску употребу;
апарати и инсталације за производњу рендгенског
зрачења, за медицинску употребу; бандажери за колена,
ортопедски; бандажери
[потпорни
завоји];
биомагнетно прстење за терапеутске или медицинске
намене; биоразградиви имплантати за фиксирање
костију; болничка носила; бочице са капаљком за
употребу у медицини; вагинални шприцеви; ваздушни
кревети за медицинску употребу; варалице [цуцле] за
бебе; вентили за флашице за храњење; ветеринарски
апарати и инструменти; ветеринарски инструмент за
давање пилула; вештачка кожа за употребу у
хирургији; вештачке вилице; вештачке дојке; вештачке
очи; вештачки зуби; вештачки удови; вибратори за
лежајеве; вибратори топлим ваздухом за медицинску
употребу; водене вреће за медицинску употребу;
водени кревети за медицинску употребу; вреће са
ледом за медицинску употребу; врећице за вагинално
испирање; галвански појасеви за медицинску употребу;
галвански терапеутски уређаји; гастроскопи; гипсани
завоји за употребу у ортопедији; гумене навлаке
[ножице] за штаке; дефибрилатори; дизалице за
пацијенте; дијагностички апарати за медицинску
употребу; дијализатори; дренажне цеви за медициснку
употребу; душеци за порођај; душеци на надувавање за
медицинску употребу; еластичне чарапе за хируршку
употребу; електрични инструменти за акупунктуру;
електрични јастуци за грејање, за медицинску
употребу; електроде за медицинску употребу;
електрокардиографи;
ендоскопске
камере
за
медицинске сврхе; завоји [еластични]; зубарске
столице; зубарски апарати, електрични; зубарски
апарати и инструменти; игле за акупунктуру; игле за
вештачке зубе; игле за зашивање, хируршке; игле за
медицинску употребу; имплантабилни уређаји за
поткожно давање лека; индикаторске траке за мерење
температуре за медицинске намене; инкубатори за
бебе;
инкубатори
за
медицинску
употребу;
инструменти за порођај стоке; инсуфлатори за удисање;
инхалатори; инхалатори са водоником; јастуци за
употребу у медицини; јастуци на надувавање за
медицинску употребу; јастучићи за хлађење за прву
помоћ; каниле - цевчице; капаљке за употребу у
медицини; катгут [хируршки конац]; катетери; кашике
за давање лека; кварцне лампе за медицинску употребу;
клешта за кастрацију; коморе за инхалацију; ком преси
она одећа; компресори [хируршки]; кондоми;
контрацептивна средства, која нису хемикалије;
концентратори кисеоника за медицинске намене;
корсети за медицинску употребу; кревети направљени
посебно за медицинску употребу; кутије за
инструменте које користе лекари; кутије прилагођене за
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/4
Intellectual Property Gazette 2022/4
медицинске инструменте; лампе за медицинске намене;
лампе за медицинску употребу; лампе са
ултраљубичастим зрацима за медицинску употребу;
ланцете, ножићи; ласери за медицинску употребу;
лутке за одрасле [секс лутке]; масажери за десни беба;
маске за анестезију; маске које користи медицинско
особље; медицинске гуске и лопате; медицински
апарати и инструменти; медицински водећи конац;
медицински расхладни уређаји за лечење топлотног
удара; медицински уређаји за хлађење који се користе у
терапијској хипотермији; менструалне чашице; мерачи
пулса; монитори телесне масноће; намештај посебно
направљен у медицинске сврхе; нанороботи за
медицинске намене; наруквице за медицинске намене;
наруквице против мучнине; ножеви за курје очи;
носиви ручни писоари; носни аспиратори; огледала за
зубаре; операциони столови; опрема за заштиту од
рендгенског зрачења, за медицинску употребу;
ортодонтске гумице; ортодонтски апарати; ортопедска
обућа; ортопедски артикли; ортопедски ђонови;
ортопедски појасеви; офталмометри; офталмоскопи;
песари за контрацепцију и подржавање материце;
пипаљке [сонде] за медицинску употребу; пљуваонице
за употребу у медицини; подупирачи свода стопала за
обућу; појасеви, електрични, за медицинску употребу;
појасеви за медицинске сврхе; појасеви за пупак;
помични чаршави за болесничке кревете; посебни
контејнери за медицински отпад; посуде за испуштање
крви; посуде за медицинску употребу; посуде за
примену лекова; посуде за урин; потпорни јастуци на
надувавање, за медицинску употребу; протезе за косу;
прстенови за правилно ницање зуба, глодалице;
психијатријске кошуље; пумпе за медицинску
употребу; пумпице за дојиље; радијумске цеви за
медицинску употребу; радиолошки апарати за
медицинску употребу; радиолошки екоани за
медицинску употребу; радиотерапеутски апарати;
распршивачи за медицинску употребу; рендгенске
цеви, за медицинску употребу; рендгенски апарати за
медицинску употребу; рендгенски снимци за
медицинску употребу; респиратори за вештачко
дисање; респираторне маске за вештачко дисање;
роботизована ексоскелетонска одела за медицинску
употребу; рукавице за масажу; рукавице за медицинску
употребу; секачи за таблете; секачи таблета; сексиграчке; сепаратори ножних прстију за ортопедске
намене; скалпели; слушна помагала; слушне трубе;
сочива [очне протезе] за хируршку уградњу; специјална
одећа за операционе сале; спирометри [медицински
апарати]; справе за заштиту слуха; средства за
попуњавање шупљина костију састављена од
вештачких материјала; срчани пејсмејкери; стентови;
стерилни
чаршафи
[хируршки];
стетоскопи;
стимулатори мозга; столице са отвором за уметање
ноћне посуде; столови за лекарске прегледе;
стоматолошке бушилице; стругачи за језик;
ЗИС / RS / IPO
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суспензиони завоји; терапеутске маске за лице;
термоелектрични завоји [хируршки]; термометри за
медицинску употребу; тестере за хируршку употребу;
томографи за медицинске сврхе; топлотна паковања за
прву помоћ; траке за кинезитерапију; транспортна
носила са точкићима; трбушни корсети; трбушни
појасеви; трокари; труднички појасеви; ћебад,
електрична, за медицинску употребу; убризгивачи за
медицинску употребу; улошци за равне табане; улошци
за трбух; уређаји за анализу идентификације бактерија
за медицинске намене; уређаји за микродермоабразију;
уређаји за рехабилитацију тела за медицинске намене;
уређаји за третирање акни; уролошке сонде; уролошки
апарати и инструменти; уролошки шприцеви;
успављујући јастуци за несаницу; утезни бандажи;
физиотерапеутски апарати; филтери за ултраљубичасте зраке за медицинску употребу; фластери за
хлађење за медицинску употребу; флашице за бебе;
форцепс, порођај на клешта; фотеље за употребу у
медицини или стоматологији; хаљине за преглед
пацијената; хватаљке, хируршке; хемоцитометри;
хигијенске
маске
за
медицинску
употребу;
хипогастрични појасеви; хиподермички шприцеви шприц за ињекције; хируршка огледала; хируршке
маказе; хируршки апарати и инструменти; хируршки
импланти од вештачких материјала; хируршки
катетери и сонде; хируршки конац; хируршки
материјали за зашивање; хируршки ножеви; хируршки
прибор; хируршки роботи; хируршки стерилни
прекривачи; хируршки сунђери; ходалице за слабо
покретне особе; ходалице са точкићима за помоћ при
кретању; цуцле за флашице за бебе; цуцле за храњење
беба; чарапе за проширене вене; чаршави за
инконтиненцију; чепови за уши [заштита за уши];
четвороножни штапови за медицинске сврхе; четке за
чишћење телесних шупљина; чешљеви за вашке; чизме
за медицинску употребу; шине, хирушке; шлемови за
ласерски третман алопеције; шприцеви за инјекције;
шприцеви за материцу; шприцеви за медицинску
употребу; штаке; штапићи за преглед грла за
медицинске намене; штапићи за чишћење ушију;
штапови за ходање за медицинску употребу; штипаљке
за варалице [цуцле]; штитници за зубе за стоматолошке
намене; штитници за прсте, напрсци, за употребу у
медицини.
44 аранжирање цвећа; бањске услуге; баштованство;
болничке услуге; ваздушно и површинско прскање
ђубривима и другим пољопривредним хемикалијама;
ветеринарска помоћ; говорна терапија; депилирање
воском; дијететски и нутриционистички савети;
здравствена нега; зубарске услуге; изнајмљивање
животиња за потребе баштованства; изнајмљивање
кошница за пчеле; изнајмљивање медицинске
опреме; изнајмљивање опреме за пољопривреду;
изнајмљивање
санитарних
инсталација;
изнајмљивање уређаја за обликовање косе;
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изнајмљивање хируршких робота; израда венаца;
имплантација косе; киропрактика; консултантске
услуге у области виноградарства; маникирање;
масажа; медицинска помоћ; медицински савети за
особе са инвалидитетом; медицински скрининг; нега
кућних љубимаца; оптичарске услуге; орезивање
дрвећа; ортодонтске услуге; палиативна нега;
пејзажна архитектура; пирсинг тела; пластична
хирургија; припрема рецепата у апотекама;
рехабилитација пацијената за болести зависности;
сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника;
терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже;
узгајање биљака; узгој животиња; уништавање
корова; уништавање штеточина за пољопривреду,
аквакултуру, хортикултуру и шумарство; уређивање
вртова; уређивање травњака; услуге аквакултуре;
услуге
алтернатнивне
медицине;
услуге
ароматерапије; услуге бабица; услуге банке крви;
услуге банке људског ткива; услуге вештачке
оплодње; услуге визажисте; услуге виноградарства;
услуге здравствене неге у кући; услуге здравствених
центара; услуге јавних купатила за хигијенске сврхе;
услуге кућне неге; услуге медицинских анализа за
потребе дијагностике и лечења које пружају
медицинске лабораторије; услуге медицинских
клиника; услуге неге животиња; услуге неговања
болесника; услуге оплодње ин витро; услуге
пошумљавања; услуге психолога; услуге расадника;
услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте;
услуге санаторијума;
услуге сауне;
услуге
соларијума; услуге сузбијања штеточина у
пољопривреди, аквакултури, хортикултури и
шумарству; услуге телемедицине; услуге терапије уз
помоћ животиња; услуге турских купатила; услуге
установа за тешко оболеле; услуге фризерских
салона; услуге центара за опоравак; услуге центара
за рехабилитацију; фармацеутски савети; физикална
терапија; хортикултура.
(210) Ж- 2022-332

(220) 25.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) NATURALAB DOO BEOGRAD-NOVI
BEOGRAD, Др Ивана Рибара 62, 11000, Београд, RS
(740) Снежана Ђокић, адвокат, Ресавска 84, 11000,
Београд
(540)

(531) 02.09.04; 02.09.08; 05.03.13; 05.03.14; 25.05.01; 26.01.03;
26.01.20; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06
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(591) сива, зелена, бела
(511) 5 адстригенти за медицинске намене; ађуванти
за медицинске потребе; акаи прах као додатак
исхрани; акарициди [средства против гриња];
аконитин; албумински додаци храни за медицинску
употребу; албумински препарати за медицинску
употребу; алгинати за фармацеутске намене;
алгинати као дијететски додаци; алгициди; алдехиди
за фармацеутску употребу; алкални јодиди за
фармацеутску употребу; алкалоиди за медицинску
употребу; алкохол за фармацеутске намене; алое
вера препарати за фармацеутске намене; алуминијум
ацетат за фармацеутску употребу; амино киселине за
ветеринарску употребу; амино киселине за
медицинску употребу; аналгетици; ангостурска кора
за медицинске сврхе; анестетици; антибактеријска
средства за прање руку; антибактеријски сапуни;
антибиотици;
антикриптогамни
препарати;
антипаразитске
огрлице
за
животиње;
антипаразитски
препарати;
антисептици;
антисептички памук, вата; анти-уринарни препарати;
асептични памук; ацетати за употребу у фармацији;
ациди за фармацеутске потребе; бадемово млеко за
фармацеутску употребу; бактеријски отрови;
бактеријски препарати за употребу у медицини и
ветерини; бактериолошки препарати за медицинску
и ветеринарску употребу; беланчевине као
дијететски додаци; бизмутски препарати за
фармацеутску употребу; биљка сарсапарила за
медицинску употребу; биљна влакна, дијететска;
биљни екстракти за медицинске намене; биљни
екстракти за фармацеутске намене; биљни чајеви за
медицинске сврхе; биолошки препарати за употребу
у ветерини; биолошки препарати за употребу у
медицини; биоциди; бисерни прах за медицинску
намену; блато за купање; бомбоне за освежавање
даха за употребу у фармацији; боце са кисеоником,
пуњене, за медицинске намене; брашно за
фармацеутску употребу; брашно од семена лана за
фармацеутске намене; бромин за фармацеутску
употребу; вакцине; вата за медицинску употребу;
ватирани штапићи за медицинску употребу;
везиканти; ветеринарски препарати; витамински
препарати; вода матичњака за фармацеутску
употребу; газа за медицинску употребу; газа за
превијање; галска киселина за фармацеутску
употребу; гасови за медицинску употребу; гаћице,
упијајуће,
за
инконтиненцију;
гвајакол
за
фармацеутску употребу; гелови за масажу за
медицинску употребу; гелови за сексуалну
стимулацију; гермициди; глицерин за медицинску
употребу; глицерофосфати; глукоза за медицинску
употребу; глукоза као додатак исхрани; голард вода,
оловна; горчица за фармацеутску употребу; грудни
улошци за дојење; гума за зубарску употребу; гума
за медицинске сврхе; гумигут за фармацеутску
ЗИС / RS / IPO
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употребу; гурјум балзам за медицинску употребу;
дезинфекциона средства; дезинфекциона средства за
хемијске тоалете; дезинфекциона средства за
хигијенске
сврхе;
дезинфекциони
сапуни;
дезодоранси за одећу и текстил; дезодоранси за
посуде са песком за кућне љубимце; дезодоранси,
који нису за људе и животиње; декокти, увари за
фармацеутску употребу; дермални филери за
убризгавање; детерџенти за медицинску употребу;
дигиталин; дијагностички препарати за ветеринарску
употребу; дијагностички препарати за медицинску
употребу; дијагностички реагенсни биомаркери за
медицинску употребу; дијастазе за медицинску
употребу; дијететска храна прилагођена за
медицинске
намене;
дијететске
супстанце
прилагођене за медицинску употребу; дијететски
додаци за животиње; дијететски напици прилагођени
за медицинску употребу; додаци за минералну храну;
додаци исхрани; додаци исхрани са козметичким
дејством; дрвени угаљ за фармацеутску употребу;
екстракти дувана [инсектициди]; екстракти хмеља за
фармацеутску употребу; еликсири [фармацеутски
препарати]; ензими за ветеринарску употребу;
ензими за медицинску употребу; ензими као додатак
исхрани; ензимски препарати за ветеринарску
употребу; ензимски препарати за медицинску
употребу; ергот за фармацеутску употребу; естри за
фармацеутску употребу; етри за фармацеутску
употребу; еукалиптол за фармацеутску употребу;
еукалиптус за фармацеутску употребу; жвакаћа гума
за употребу у медицини; желатин за медицинску
употребу; живина маст; живин хлорид [фунгицид];
завоји за превијање; завоји, медицински; замрзнутасушена храна прилагођена за медицинске сврхе;
замрзнуто-сушено месо прилагођено за медицинске
намене; зубарска мастика; зубарски амалгами;
зубарски лак; зубарски цемент; зубни амалгами од
злата;
изотопи
за
медицинску
употребу;
имуностимулатори; инсектициди; инсектицидне
ветеринарске купке; инсектицидни шампони за
животиње; ирска маховина за медицинску употребу;
јалапа; јастучићи за чукљеве; јод за фармацеутску
употребу; јодиди за фармацеутску употребу;
јодоформ; јојоба, лековита; казеин као додатак
исхрани; калијумове соли за медицинску употребу;
камфор за медицинску употребу; камфорово уље за
медицинску употребу; канабис за медицинске
намене; кандирани шећер за медицинску употребу;
капсуле за лекове; капсуле за фармацеутску
употребу; капсуле од дендримера за фармацеутске
препарате; карболинеум [паразитицид]; каустици за
фармацеутску употребу; каустичне оловке; кашне
облоге; кашне облоге од слачице; квасац за
фармацеутску употребу; квасац као додатак исхрани;
квасија за медицинску употребу; квебрако за
медицинску употребу; кедровина за употребу у
ЗИС / RS / IPO
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одбијању инсеката; кинин за медицинске намене;
кинин за медицинску употребу; кисеоник за
медицинске сврхе; кокаин; колаген за употребу у
медицини; колодион за фармацеутску употребу;
коморач за медицинску употребу; компресе [завоји];
контрацептивни сунђери; кора биљке кондуранго за
медицинску употребу; кора дрвета за фармацеутску
употребу; кора кротона; кора мангровог дрвета за
фармацеутску употребу; кора миробалана за
фармацеутску употребу; корен рабарбаре за
фармацеутску употребу; коштани цемент за
хируршке и ортопедске сврхе; крв за медицинску
употребу; крвна плазма; креозот за фармацеутску
употребу; културе биолошких ткива за ветеринарске
намене; културе биолошких ткива за медицинске
намене; културе микроорганизама за медицинску
или ветеринарску употребу; купке за животиње
[инсектициди]; купке за псе [инсектициди]; купке за
стоку [инсектициди]; купке од кисеоника; кураре;
кутије за прву помоћ, напуњене; лаксативи; легуре
племенитих метала за употребу у стоматологији;
лекови за ветеринарску употребу; лекови за курје
очи; лекови за људску употребу; лекови за
медицинску употребу; лекови за нерве; лекови за
ублажавање стомачног затвора; лекови за употребу у
стоматологији; лекови против грознице; лекови
против знојења; лекови против знојења ногу;
лековито биље; лепак за муве; лепкови за протезе;
лепљиве врпце за медицинску употребу; лецитин за
медицинску употребу; лецитин као дијететски
додатак.; линименти [мелеми за масажу]; лосиони за
ветеринарску употребу; лосиони за фармацеутске
намене; лубриканти за личну сексуалну потребу;
лупулин за фармацеутску употребу; магнезијум за
фармацеутску употребу; марамице натопљене
фармацеутским лосионима; маст за мужу; масти за
ветеринарску употребу; масти за медицинску
употребу; масти против опекотина од сунца;
материјал за пуњење зуба; материјали за узимање
отисака зуба; матичне ћелије за ветеринарске
намене; матичне ћелије за медицинске намене;
матични млеч за медицинску употребу; матични
млеч као додатак исхрани; медицинска пића;
медицинска средства за хигијену; медицинска
средства за чишћење зуба; медицинска уља;
медицинска храна за животиње; медицинске
бомбоне; медицинске инфузије; медицинске пасте за
зубе; медицински алкохол; медицински лосиони за
косу; медицински лосиони за после бријања;
медицински препарати за испирање очију;
медицински препарати за мршављење; медицински
препарати за раст косе; медицински сапуни;
медицински тоници; медицински чај; медицински
шампони; медицински шампони за кућне љубимце;
медицински шампони за суво прање; медицинско
блато; медицинско корење; мелеми за медицинску
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употребу; мелем против промрзлина за фармацеутске
сврхе; ментол; минералне воде за медицинску
употребу; миришљаве соли; млеко у праху за бебе;
млечне формуле за бебе; млечни ферменти за
фармацеутску
употребу;
млечни
шећер
за
фармацеутске намене; молескин за медицинске
сврхе; морска вода за медицинске купке; нана за
фармацеутску употребу; наркотици; наруквице
натопљене
репелентима
против
инсеката;
натријумове соли за медицинску употребу; нафтни
желе [вазелин] за медицинску употребу; никотинске
жваке као помоћ у одвикавању од пушења;
никотински фластери као помоћ у одвикавању од
пушења; нутрацеутски препарати за терапеутске или
медицинске намене; оловка против брадавица;
опијати; опиум; оподелдок; опотерапијски препарат;
остаци од обраде житарица за дијететску или
медицинску намену; отров за пацове; отрови; памук
за медицинску употребу; папир за заштиту од
мољаца; папир за облоге од слачице; папир за
хватање мува; паразитициди; пастиле за кађење;
пастиле за фармацеутску употребу; пектин за
фармацеутску употребу; пелене-гаћице за бебе;
пелене за бебе; пелене за инконтиненцију; пелене за
кућне љубимце; пелене за пливање за бебе за
вишекратну употребу; пелене за пливање за бебе за
једнократну употребу; пепсин за фармацеутску
употребу; пептони за фармацеутску употребу;
пестициди; пијавице за медицинску употребу;
пиретрум прах; пића од млечног слада за
медицинску употребу; подлоге за бактериолошке
културе; полен као додатак исхрани; помаде за
медицинску употребу; помаде за фармацеутску
употребу; порцелан за зубне протезе; прапарати за
туширање за медицинску намену; прашак од
кантариде; препарати за балсамовање за медицинску
употребу; препарати за бронходилатацију; препарати
за дезодорисање ваздуха; препарати за заустављање
крварења; препарати за заштиту од мољаца;
препарати за кађење за медицинску употребу;
препарати за купање за медицинске сврхе; препарати
за лечење опекотина; препарати за олакшање раста
зуба; препарати за пречишћавање ваздуха; препарати
за промрзлине; препарати за смањење сексуалне
активности; препарати за стерилизацију; препарати
за стерилизацију земље; препарати за третман акни;
препарати за уништавање животињских штеточина;
препарати за уништавање ларви; препарати за
уништавање мишева; препарати за уништавање
мува; препарати за уништавање пужева; препарати за
уништавање сувих трулих гљива; препарати за
уништавање штеточина; препарати за хемороиде;
препарати за чишћење контактних сочива; препарати
микроелемената за људску и животињску употребу;
препарати од микроорганизама за медицинску или
ветеринарску употребу; препарати против жуљева;
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производи за попуњавање шупљина у костима
састављени од живог ткива; прополис за
фармацеутску употребу; прополис као додатак
исхрани; простирке за пресвлачење пелена за бебе за
једнократну употребу; протеини као додатак
исхрани; протеински додаци исхрани за животиње;
прстенови за жуљеве на ногама; пургативи [средства
за чишћење]; пшеничне клице као додатак исхрани;
радијум за медицинску употребу; радиоактивне
супстанце за медицинску употребу; радиолошке
контрастне супстанце за медицинску употребу;
рамени повези за хируршке намене; раствори за
контактна сочива; раствори за одстрањивање
фластера; расхладни спрејеви за медицинске намене;
реагенсни папир за ветеринарску намену; реагенсни
папир за медицинску намену; репеленти за инсекте;
репеленти за псе; рибље брашно за фармацеутску
употребу; рицинусово уље за медицинску употребу;
свеће за масажу за терапеутске намене; седативи;
семе за вештачку оплодњу; семе лана за медицинску
употребу; семе лана као додатак исхрани;
серотерапијски лекови; серуми; сикативи [средства
за сушење] за медицинску употребу; сирупи за
фармацеутску употребу; скроб за дијететске или
фармацеутске потребе; слад за фармацеутску
употребу; сладић за фармацеутску употребу; слачица
за фармацеутску употребу; сода бикарбона за
фармацеутску употребу; соли за купање за
медицинску употребу; соли за купке од минералне
воде; соли за медицинску употребу; соли минералне
воде; средства за вагинално испирање за медицинске
сврхе; средства за варење за медицинску употребу;
средства за испирање очију; средства за испирање
уста за медицинске намене; средства за
одстрањивање цревних глиста; средства за смањење
апетита за медицинске сврхе; средства за уклањаље
вашки [педикулициди]; стероиди; стикови за
ублажавање главобоље; стоматолошки абразиви;
стоматолошки восак за моделирање; стрихнин;
субнитрати бизмута за фармацеутску употребу;
сулфонамиди
[лекови];
сумпорни
штапићи
[дезинфекциона средства]; сумпор у праху за
фармацеутску употребу; сунђери за ране; таблете
антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете за
смањење апетита; таблете за тамњење коже; тамјан
за одбијање инсеката; тампони за менструацију;
тартар за фармацеутску употребу; тартар крем, за
фармацеутску употребу; терапеутски препарати за
купање; термална вода; терпентин за фармацеутску
употребу; терпентинско уље за фармацеутску
употребу; тимол за фармацеутску употребу;
тинктура јода; тинктуре за употребу у медицини;
торбе са лековима, преносиве, напуњене [приручне
апотеке]; трава за пушење за медицинску употребу;
трансплантати [жива ткива]; уље из јетре бакалара;
уље коморача за медицинску употребу; уље од
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семена лана као додатак исхрани; уље слачице за
медицинску употребу; унапред напуњени шприцеви
за медицинске намене; упијајућа вата; успављујућа
средства; фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за лечење опекотина од сунца;
фармацеутски препарати за лечење перути;
фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски
препарати на бази креча; фенол за фармацеутску
употребу; ферменти за фармацеутску употребу;
фитотерапеутски препарати за медицинске намене;
фластери; фластери са витаминским додацима;
форм-алдехид за фармацеутску употребу; фосфати за
фармацеутску употребу; фунгициди; хематогени;
хемијска
контрацептивна
средства;
хемијски
препарати за ветеринарску употребу; хемијски
препарати за лечење филоксере; хемијски препарати
за медицинску употребу; хемијски препарати за
третирање болести винове лозе; хемијски препарати
за третирање болести житарица; хемијски препарати
за третирање буђи; хемијски препарати за третирање
житног кукоља; хемијски препарати за утврђивање
трудноће; хемијски препарати за фармацеутску
употребу;
хемијски
проводници
за
електрокардиографске електроде; хемијски реагенси
за медицинску или ветеринарску употребу; хемијскофармацеутски препарати; хемоглобин; хемостатичке
оловке; хербициди; хигијенске гаћице; хигијенски
улошци; хигијенски улошци за сваки дан; хидрастин;
хидрастинин; хидрирани хлор за фармацеутску
употребу; хидроген пероксид за медицинску
употребу; хируршки завоји; хируршки имплантати
од живих ткива; хируршки лепкови; хлеб за
дијабетичаре прилагођен за медицинску употребу;
хлороформ; хомогенизована храна прилагођена за
медицинске сврхе; хормони за медицинску употребу;
храна
за
бебе;
хранљиве
супстанце
за
микроорганизме; целулозни естри за фармацеутску
употребу; целулозни етри за фармацеутску употребу;
цемент за животињска копита; цигарете без дувана за
медицинску употребу; чај за асматичаре; чепићи;
чинолин за медицинску употребу; шампони за
уклањање вашки; шећер за медицинску употребу;
штапићи сладића за фармацеутску употребу;
штитници за очи за медицинске потребе.
10 LED маске за терапеутске намене; аеросолни
распршивачи за медицинску употребу; акупресурне
наруквице; акушерски апарати; антидекубитне
подлоге; антиреуматске наруквице; антиреуматско
прстење; апарати за анестезију; апарати за вештачко
дисање; апарати за вибромасажу; апарати за ДНК и
РНК тестове за употребу у медицини; апарати за
естетску масажу; апарати за истезање у медицинске
сврхе; апарати за клистирање за медицинску
употребу; апарати за лечење глувоће; апарати за
магнетну резонанцу [MRI] за медицинску употребу;
апарати за масажу; апарати за мерење крвног
ЗИС / RS / IPO
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притиска; апарати за мерење холестерола; апарати за
мерење шећера; апарати за надимљавање за
медицинску употребу; апарати за обнављање
матичних ћелија за употребу у медицини; апарати за
одређивање
телесног
састава;
апарати
за
оживљавање; апарати за прање телесних шупљина;
апарати за праћење откуцаја срца; апарати за
терапију топлим ваздухом; апарати за тестирање, за
медицинску употребу; апарати за тестирање крви;
апарати за физичке вежбе за медицинску употребу;
апарати и инсталације за производњу рендгенског
зрачења, за медицинску употребу; бандажери за
колена, ортопедски;
бандажери
[потпорни
завоји]; биомагнетно прстење за терапеутске или
медицинске намене; биоразградиви имплантати за
фиксирање костију; болничка носила; бочице са
капаљком за употребу у медицини; вагинални
шприцеви; ваздушни кревети за медицинску
употребу; варалице [цуцле] за бебе; вентили за
флашице за храњење; ветеринарски апарати и
инструменти; ветеринарски инструмент за давање
пилула; вештачка кожа за употребу у хирургији;
вештачке вилице; вештачке дојке; вештачке очи;
вештачки зуби; вештачки удови; вибратори за
лежајеве; вибратори топлим ваздухом за медицинску
употребу; водене вреће за медицинску употребу;
водени кревети за медицинску употребу; вреће са
ледом за медицинску употребу; врећице за вагинално
испирање; галвански појасеви за медицинску
употребу;
галвански
терапеутски
уређаји;
гастроскопи; гипсани завоји за употребу у
ортопедији; гумене навлаке [ножице] за штаке;
дефибрилатори;
дизалице
за
пацијенте;
дијагностички апарати за медицинску употребу;
дијализатори; дренажне цеви за медициснку
употребу; душеци за порођај; душеци на надувавање
за медицинску употребу; еластичне чарапе за
хируршку употребу; електрични инструменти за
акупунктуру; електрични јастуци за грејање, за
медицинску употребу; електроде за медицинску
употребу; електрокардиографи; ендоскопске камере
за медицинске сврхе; завоји [еластични]; зубарске
столице; зубарски апарати, електрични; зубарски
апарати и инструменти; игле за акупунктуру; игле за
вештачке зубе; игле за зашивање, хируршке; игле за
медицинску употребу; имплантабилни уређаји за
поткожно давање лека; индикаторске траке за
мерење температуре за медицинске намене;
инкубатори за бебе; инкубатори за медицинску
употребу;
инструменти
за
порођај
стоке;
инсуфлатори за удисање; инхалатори; инхалатори са
водоником; јастуци за употребу у медицини; јастуци
на надувавање за медицинску употребу; јастучићи за
хлађење за прву помоћ; каниле - цевчице; капаљке за
употребу у медицини; катгут [хируршки конац];
катетери; кашике за давање лека; кварцне лампе за
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медицинску употребу; клешта за кастрацију; коморе
за инхалацију; ком преси она одећа; компресори
[хируршки]; кондоми; контрацептивна средства, која
нису хемикалије; концентратори кисеоника за
медицинске намене; корсети за медицинску
употребу;
кревети направљени посебно за
медицинску употребу; кутије за инструменте које
користе лекари; кутије прилагођене за медицинске
инструменте; лампе за медицинске намене; лампе за
медицинску употребу; лампе са ултраљубичастим
зрацима за медицинску употребу; ланцете, ножићи;
ласери за медицинску употребу; лутке за одрасле
[секс лутке]; масажери за десни беба; маске за
анестезију; маске које користи медицинско особље;
медицинске гуске и лопате; медицински апарати и
инструменти; медицински водећи конац; медицински
расхладни уређаји за лечење топлотног удара;
медицински уређаји за хлађење који се користе у
терапијској хипотермији; менструалне чашице;
мерачи пулса; монитори телесне масноће; намештај
посебно направљен у медицинске сврхе; нанороботи
за медицинске намене; наруквице за медицинске
намене; наруквице против мучнине; ножеви за курје
очи; носиви ручни писоари; носни аспиратори;
огледала за зубаре; операциони столови; опрема за
заштиту од рендгенског зрачења, за медицинску
употребу; ортодонтске гумице; ортодонтски апарати;
ортопедска обућа; ортопедски артикли; ортопедски
ђонови; ортопедски појасеви; офталмометри;
офталмоскопи;
песари
за
контрацепцију и
подржавање материце; пипаљке [сонде] за
медицинску употребу; пљуваонице за употребу у
медицини; подупирачи свода стопала за обућу;
појасеви, електрични, за медицинску употребу;
појасеви за медицинске сврхе; појасеви за пупак;
помични чаршави за болесничке кревете; посебни
контејнери за медицински отпад; посуде за
испуштање крви; посуде за медицинску употребу;
посуде за примену лекова; посуде за урин; потпорни
јастуци на надувавање, за медицинску употребу;
протезе за косу; прстенови за правилно ницање зуба,
глодалице; психијатријске кошуље; пумпе за
медицинску употребу; пумпице за дојиље;
радијумске
цеви за
медицинску
употребу;
радиолошки апарати за медицинску употребу;
радиолошки екоани за медицинску употребу;
радиотерапеутски
апарати;
распршивачи
за
медицинску употребу; рендгенске цеви, за
медицинску употребу; рендгенски апарати за
медицинску употребу; рендгенски снимци за
медицинску употребу; респиратори за вештачко
дисање; респираторне маске за вештачко дисање;
роботизована ексоскелетонска одела за медицинску
употребу; рукавице за масажу; рукавице за
медицинску употребу; секачи за таблете; секачи
таблета; секс-играчке; сепаратори ножних прстију за
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ортопедске намене; скалпели; слушна помагала;
слушне трубе; сочива [очне протезе] за хируршку
уградњу; специјална одећа за операционе сале;
спирометри [медицински апарати]; справе за
заштиту слуха; средства за попуњавање шупљина
костију састављена од вештачких материјала; срчани
пејсмејкери;
стентови;
стерилни
чаршафи
[хируршки]; стетоскопи; стимулатори мозга; столице
са отвором за уметање ноћне посуде; столови за
лекарске
прегледе; стоматолошке бушилице;
стругачи за језик; суспензиони завоји; терапеутске
маске за лице; термоелектрични завоји [хируршки];
термометри за медицинску употребу; тестере за
хируршку употребу; томографи за медицинске сврхе;
топлотна паковања за прву помоћ; траке за
кинезитерапију; транспортна носила са точкићима;
трбушни корсети; трбушни појасеви; трокари;
труднички појасеви; ћебад, електрична, за
медицинску употребу; убризгивачи за медицинску
употребу; улошци за равне табане; улошци за трбух;
уређаји за анализу идентификације бактерија за
медицинске намене; уређаји за микродермоабразију;
уређаји за рехабилитацију тела за медицинске
намене; уређаји за третирање акни; уролошке сонде;
уролошки апарати и инструменти; уролошки
шприцеви; успављујући јастуци за несаницу; утезни
бандажи; физиотерапеутски апарати; филтери за
ултра-љубичасте зраке за медицинску употребу;
фластери за хлађење за медицинску употребу; флашице
за бебе; форцепс, порођај на клешта; фотеље за
употребу у медицини или стоматологији; хаљине за
преглед
пацијената;
хватаљке,
хируршке;
хемоцитометри; хигијенске маске за медицинску
употребу; хипогастрични појасеви; хиподермички
шприцеви - шприц за ињекције; хируршка огледала;
хируршке маказе; хируршки апарати и инструменти;
хируршки импланти од вештачких материјала;
хируршки катетери и сонде; хируршки конац;
хируршки материјали за зашивање; хируршки ножеви;
хируршки прибор; хируршки роботи; хируршки
стерилни прекривачи; хируршки сунђери; ходалице за
слабо покретне особе; ходалице са точкићима за помоћ
при кретању; цуцле за флашице за бебе; цуцле за
храњење беба; чарапе за проширене вене; чаршави за
инконтиненцију; чепови за уши [заштита за уши];
четвороножни штапови за медицинске сврхе; четке за
чишћење телесних шупљина; чешљеви за вашке; чизме
за медицинску употребу; шине, хирушке; шлемови за
ласерски третман алопеције; шприцеви за инјекције;
шприцеви за материцу; шприцеви за медицинску
употребу; штаке; штапићи за преглед грла за
медицинске намене; штапићи за чишћење ушију;
штапови за ходање за медицинску употребу; штипаљке
за варалице [цуцле]; штитници за зубе за стоматолошке
намене; штитници за прсте, напрсци, за употребу у
медицини.
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44 аранжирање цвећа; бањске услуге; баштованство;
болничке услуге; ваздушно и површинско прскање
ђубривима и другим пољопривредним хемикалијама;
ветеринарска помоћ; говорна терапија; депилирање
воском; дијететски и нутриционистички савети;
здравствена нега; зубарске услуге; изнајмљивање
животиња за потребе баштованства; изнајмљивање
кошница за пчеле; изнајмљивање медицинске
опреме; изнајмљивање опреме за пољопривреду;
изнајмљивање
санитарних
инсталација;
изнајмљивање уређаја за обликовање косе;
изнајмљивање хируршких робота; израда венаца;
имплантација косе; киропрактика; консултантске
услуге у области виноградарства; маникирање;
масажа; медицинска помоћ; медицински савети за
особе са инвалидитетом; медицински скрининг; нега
кућних љубимаца; оптичарске услуге; орезивање
дрвећа; ортодонтске услуге; палиативна нега;
пејзажна архитектура; пирсинг тела; пластична
хирургија; припрема рецепата у апотекама;
рехабилитација пацијената за болести зависности;
сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника;
терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже;
узгајање биљака; узгој животиња; уништавање
корова; уништавање штеточина за пољопривреду,
аквакултуру, хортикултуру и шумарство; уређивање
вртова; уређивање травњака; услуге аквакултуре;
услуге
алтернатнивне
медицине;
услуге
ароматерапије; услуге бабица; услуге банке крви;
услуге банке људског ткива; услуге вештачке
оплодње; услуге визажисте; услуге виноградарства;
услуге здравствене неге у кући; услуге здравствених
центара; услуге јавних купатила за хигијенске сврхе;
услуге кућне неге; услуге медицинских анализа за
потребе дијагностике и лечења које пружају
медицинске лабораторије; услуге медицинских
клиника; услуге неге животиња; услуге неговања
болесника; услуге оплодње ин витро; услуге
пошумљавања; услуге психолога; услуге расадника;
услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте;
услуге санаторијума;
услуге сауне;
услуге
соларијума; услуге сузбијања штеточина у
пољопривреди, аквакултури, хортикултури и
шумарству; услуге телемедицине; услуге терапије уз
помоћ животиња; услуге турских купатила; услуге
установа за тешко оболеле; услуге фризерских
салона; услуге центара за опоравак; услуге центара
за рехабилитацију; фармацеутски савети; физикална
терапија; хортикултура.
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(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.08; 24.17.09; 25.01.01;
26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.15
(591) бела, плава, розе, светло розе, тамно розе,
светло љубичаста, зелена, светло зелена
(511) 32
пива, стоут, лагер (пива са доњом
ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива
(портер) и светла пива, але пива (пива са горњом
ферментацијом
или
пива
горњег
врења);
ароматизовано пиво; ароматизовано пиво са укусом
воћа;
минералне и газиране воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за припремање пића.
(210) Ж- 2022-335

(220) 25.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Apatinska Pivara Apatin d.o.o., Трг ослобођења
бр. 5, 25260 , Апатин, RS
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.07.13; 05.07.15; 24.17.09;
24.17.25; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.15
(591) бела, плава, црвена, жута, светло жута, зелена,
светло зелена, наранджаста, црна, браон, беж
(511) 32
пива, стоут, лагер (пива са доњом
ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива
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Ж
(портер) и светла пива, але пива (пива са горњом
ферментацијом
или
пива
горњег
врења);
ароматизовано пиво; ароматизовано пиво са укусом
воћа;
минералне и газиране воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за припремање пића.
(210) Ж- 2022-337

(220) 25.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Банка Поштанска штедионица, акционарско
друштво, Краљице Марије 3, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.22; 27.07.01; 27.07.17;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела
(511) 36 депозитни послови (примање и полагање
депозита);кредитни послови (давање и узимање
кредита); девизни, девизно-валутни и мењачки
послови; послови платног промета; издавање
платних картица; послови са хартијама од вредности
(издавање хартија од вредности, послови кастоди
банке и др.); брокерско дилерски послови; издавање
гаранција, авала и других облика јемства
(гаранцијски посао), куповина, продаја и наплата
потраживања (факторинг, форфетинг и др.); послови
заступања у осигурању.
(210) Ж- 2022-338

(220) 25.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) PPF a.s., Evropska 2690/17, 16041, Prag 6, CZ
(740) Бојана Ђорђевић, адвокат, Трг Николе Пашића
12, 11000, Београд
(540)

Јетел
(531) 28.05.00
(511) 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски уређаји и инструменти, оптички
уређаји и инструменти за вагање, мерење,
сигнализацију, проверу (надзор), спасилачки и
наставни уређаји и инструменти, уређаји за
контролу,
пребацивање,
трансформисање,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
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струје, уређаји за снимање звука или слике,
претварање, пренос или репродукцију, магнетни
медији за податке, оптички медији за податке,
дискови за снимање, СД картице, микро СД картице,
УСБ флеш дискови, меморијске 'картице, хард
дискови, механизми за уређаје на кованице,
рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду
података, уређаји за пренос звука и слике,
телекомуникациони
уређаји;
'мобилни
телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне
телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски
софтвер, рачунарски софтвер за преузимање,
мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални
асистент), џепни рачунари, мобилни телефони,
преносни рачунари, уређаји телекомуникационе мреже,
управљачки софтвер за телекомуникационе мреже и
телекомуникационе уређаје, видео рекордери, камере,
мп3 и мп4 уређаји за репродукцију електронске
публикације (које се могу преузети), периодична
издања у електронском облику, електронске базе
података и производи, информације и подаци у
електронском облику, информације и подаци и базе
података информација на носачима или у електронском
облику; подаци, информације, рачунарске и
комуникационе мреже свих врста, навлаке за паметне
телефоне и рачунаре, заштитни филмови и футроле
прилагођени за паметне телефоне и рачунаре, делови и
додаци за сву поменуту робу; механизми на кованице
за апарате за продају.
16 штампана грађа, етикете, штампани обрасци,
брошуре, штампани каталози, штампани приручници,
штампане референце, кориснички и други приручници,
одштампана упутства за употребу и друга
документација за рачунарску, телекомуникациону и
другу техничку опрему и уређаје.
35 оглашавање; рекламне и промотивне активности;
маркетинг; обезбеђивање времена за оглашавање
оглашивачима; услуге оглашавања и комерцијалних
информација; пружање и он-лине каталози
комерцијалних
информација
на
Интернету,
оглашавање путем интернета; услуге пословног
посредовања у вези с оглашавањем, рекламним и
промотивним активностима; помоћ у вођењу
пословања; пословна администрација; канцеларијски
посао} малопродајне и велепродајне услуге које се
односе на научне, наутичке, геодетске, фотографске,
кинематографске апарате и инструменте, оптичке
апарате и инструменте за вагање, мерење,
сигнализацију, проверу (надзор), апарате и
инструменте за спасавање и подучавање, апарате за
управљање,
пребацивање,
трансформацију,
акумулацију, регулацију или контролу електричне
струје, уређаји за снимање звука или слике,
конверзија, пренос или репродукција, магнетни
медији података, оптички медији за податке, дискови
за снимање, СД картице, микро СД картице, УСБ
ЗИС / RS / IPO
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флеш дискови, меморијске картице, хард диск,
механизми на кованице за аутомате и механизми за
апарате на кованице, машине за рачунање, опрема и
рачунаре за обраду података, апарати за пренос звука
и слике, телекомуникациони апарати, мобилни
телекомуникациони апарати, комплети за мобилне
телекомуникације,
рачунарски
хардвер,
компјутерски софтвер, рачунарски софтвер који се
може преузети, мултимедијалне апликације, ПДА
(лични дигитални асистент), џепни рачунари,
мобилни телефони, лаптопови, телекомуникациони
мрежни
уређаји,
софтвер
за
управљање
телекомуникационим
мрежама
и
телекомуникационим уређајима, видео рекордери,
камере, МП3 и МП4 плејери, електронске
публикације
(за
преузимање),
периодичне
публикације у електронском облику, електронске
базе података и производи база података,
информације и подаци у електронском облику,
информације и подаци снимљени на носачима или у
електронској
форми,
подаци,
информације,
рачунарске и комуникационе: мреже свих врста,
маске за паметне телефоне и рачунаре, заштитне
фолије и футроле прилагођене паметним телефонима
и рачунарима, делови и прибор за све наведене робе;
онлине малопродајне и велепродајне услуге које се
односе на научне, наутичке, геодетске, фотографске,
кинематографске апарате и инструменте, оптичке
апарате и инструменте за вагање, мерење и
сигнализацију, проверу (надзор), апарате и
инструменте за спасавање и подучавање, апарате за
контролу,
пребацивање,
трансформација,
акумулација, регулација или контрола електричне
струје, уређаји за снимање звука или слике,
конверзија, пренос или репродукција, магнетни
медији података, оптички медији за податке, дискови
за снимање, СД картице, микро СД картице, УСБ
флеш дискови, меморијске картице, хард дискови,
механизми за ауто мате за продају новца и
механизми за апарате на кованице, машине за
рачунање, опрема за обраду података и рачунари,
апарати за пренос звука и слике, телекомуникациони
апарати, мобилни телефони комуникациони апарати,
комплети за мобилне телекомуникације, рачунарски
.хардвер, рачунарски софтвер, рачунарски софтвер
који се може преузети, мултимедијалне апликације,
ПДА (лични дигитални асистент), џепни рачунари,
мобилни телефони, лаптопови, телекомуникациони
мрежни
уређаји,
управљачки
софтвер
за
телекомуникационе мреже и телекомуникационе
уређај е, видео рекордери, камере, МП3 и МП4
плејери, електронске. публикације (за преузимање),
периодичне публикације у електронском облику,
електронске базе података и производи база
података, информације и подаци у електронском
облику, информације и подаци снимљени на
ЗИС / RS / IPO

Ж
носачима или у електронским, дата, информационим,
рачунарским и комуникационим мрежама свих
врста, маске за паметне телефоне и рачунаре.
заштитне фолије и футроле прилагођене за паметне
телефоне и рачунаре, делови и прибор за све
наведене производе; посредовање у пословима у вези
са научним, наутичким, теодетским, фотографским,
кинематографским апаратима и инструментима,
оптичким 'апаратима и инструментима за вагање,
мерење, сигнализацију, проверу (надзор), апаратима
и инструментима за: спасавање и подучавање,
апаратима
за
управљање,
пребацивање,
трансформација; акумулација, регулација или
контрола електричне струје, уређаји за снимање
звука или слике, конверзија, пренос или
репродукција, магнетни медији података, оптички
медији за податке! дискови за снимање, СД картице,
микро СД картице, УСБ флеш дискови, меморијске
картице; чврсти дискови, механизми на кованице за
аутомате и механизми за апарате на кованице,
машине за рачунање, опрема за обраду података и
рачунаре, апарати за пренос звука и слике,
телекомуникациони
апарати,
мобилни
телекомуникациони апарати, комплети за моБИЛН6
телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски
софтвер, рачунарски софтвер који се може. преузети,
мултимедијалне апликације, ПДА (персонални
дигитални асистент), џепни рачунари. мобилни
телефони, лаптопови, телекомуникациони мрежни
уређаји, управљачки софтвер за телекомуникационе
мреже и телекомуникациони уређаји, видео
рекордери, камере, МП3 и МП4 плејери електронске
'публикације
(за
преузимање),
периодичне
публикације у електронској форми, електронске базе'
података и производи база података, информације и
подаци у електронској форми, информације и подаци
забележени на носачима или у електронском облику,
подаци,
информационе,
компјутерске
и
комуникационе мреже свих врста, маске за паметне
телефоне и рачунаре, заштитне фолије и футроле
прилагођене за паметне телефоне и рачунаре, делови
и
прибор
за
све
наведене
производе,
компјутеризована обрада података; систематизација
информација у компјутерске базе података;
истраживање тржишта и анализа тржишта;
промоција електронским путем, укључујући и путем
интернет претраживача; консултантске услуге у
области Интернет маркетинга; изнајмљивање
рекламног простора; ширење рекламног материјала;
испитивање
јавног
мњења,
прикупљање,
класификација, ажурирање и систематизација
података
и
састављање
и
систематизација
маркетиншких информација у компјутерске базе
података;
Пружање
пословних
информација,
укључујући и путем Интернета; кабловским или
другим облицима преноса података; информативне,
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Ж
консултантске и саветодавне услуге у вези с горе
наведеним услугама у овој класи; услуге
професионалног пословног истраживања, посебно у
области истраживања тржишта и истраживања
производа за друге.
36 банкарство, факторинг, услуге финансирања,
финансирање
откупа,
финансијска
анализа,
финансијска процена (осигурање, банкарство,
некретнине), финансијске информације; финансијско
саветовање, финансијско управљање, финансијско
спонзорство,
финансијске
клириншке
куће,
финансијско клиринг, хипотекарно банкарство,
улагање
средстава,
капиталне
инвестиције,
брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама
и обвезницама, посредовање у, вези са хартијама од
вредности, интернет банкарство, консултантске
услуге у осигурању; пружање финансијских
информација путем веб странице, давање рабата у
другим организацијама које учествују у раду помоћу
чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови,
позајмљивање
за
осигурање,
финансијска
истраживања, осигурање од пожара, осигурање од
пожара; осигурање од незгоде, здравствено
осигурање, животно осигурање, услуге јемства
посредовање у осигурању.
37
извођење индустријских, инжењерских,
стамбених и грађевинских радова; изградња,
монтажа,
одржавање,
поправка
и ревизије
телекомуникационих,
радиокомуникационих
и
уређаја за податке и опреме, сервис домаће и
иностране телекомуникационе и друге опреме,
уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије
електричних машина, апарата и опреме, уградња,
монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и
контролне опреме.
38 бежично емитовање, услуге електронске огласне
табле (телекомуникационе услуге), информације о
телекомуникацијама,
комуникација
оптичким
мрежама, комуникација мобилним телефонима,
комуникација рачунарским терминалима, пренос
честитки у електронској форми, позивање (радио,
телефон
или
друга
средства
електронске
комуникације)? пружање интернет причаоница,
обезбеђивање интернет форума, омогућавање
приступа
базама'
података,
омогућавање
телекомуникационих прикључака на глобалну
рачунарску мрежу, пружање телекомуникационих
канала
за
услуге
телешопа,
омогућавање
корисничког приступа глобалним рачунарским
мрежама,
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним рачунарским мрежама, изнајмљивање
факс апарата, изнајмљивање модема, изнајмљивање
опреме за пренос порука, изнајмљивање телефона,
изнајмљивање
телекомуникационе
опреме,
изнајмљивање телекомуникационих апарата и
инсталација, дигитални пренос датотека, пренос
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електронске поште, факсимил пренос, пренос
телеграма, пренос видеа на захтев, рачунарски
подржан
пренос
порука
и
слике,
радио
комуникација, радио емитовање, сателитски пренос,
услуге говорне поште, услуге новинских агенција,
телекомуникационе услуге рутирања и спајања,
проток
података,
телефонска-комуникација,
телефонске услуге, телеграфска комуникација,
телеграфске услуге, услуге телеконференција,
телевизијско емитовање, телекс услуге, услуге
видеоконференција,
емитовање
кабловске
телевизије,
размена
порука,
комуникације
(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне
телекомуникационе
услуге,
услуге
телекомуникационих портала, услуге интернет
портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже,
консултантске услуге у пољу телекомуникација,
мобилне телекомуникације и услуге преноса
података,
телекомуникационе
услуге
фиксне
телефоније,
телекомуникационе
услуге
широкопојасног приступа, широкопојасне услуге,
услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања,
услуге емитовања у вези са ИП / ТВ или засноване на
ИП / ТВ, услуге приступа ИП / ТВ-у, услуге преноса
телевизијског програма које се пружају путем
технологије интернет протокола укључујући ИП /
ТВ, телевизија и ИП / ТВ; услуге приступа
Интернету, услуге е-поште, текстуалних и
мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем
приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању,
обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа
мрежама података и базама података, посебно
Интернету, пружање приступа рачунарским базама
података. и комуникационим услугама у вези с тим,
помоћне, додатне и пратеће услуге у области
телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад
мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података,
стручно саветовање у области телекомуникација и
услугама у вези са подацима, услуге планирања и
дизајна у области телекомуникационе опреме,
информисање, саветовање и саветодавне услуге у
вези са горе наведеним услугама из ове класе,
изнајмљивање
телекомуникационих
уређаја,
изнајмљивање уређаја за пренос података.
41 издаваштво; образовање и обука; услуге обуке;
забава; спортске и културне активности; услуге
интерактивне забаве, услуге електронских и
рачунарских игара које се пружају путем било које
комуникационе мреже; услуге забаве и информисања
у вези са горе наведеним услугама које се пружају
путем телекомуникационих мрежа; услуге новинара;
услуге телевизијске забаве; пружање забаве путем
телевизије и ИП/ТВ; информативне, консултантске и
саветодавне услуге у вези са горе наведеним
услугама у овој класи.
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42 развој база података; ажурирање рачунарског
софтвера; анализа рачунарског система; рачунарство
у облаку; дигитализација докумената (скенирање);
електронско надгледање података о личној
идентификацији ради откривања крађе идентитета
путем Интернета; електронско праћење активности
кредитних картица ради откривања преваре путем
интернета, сигурносна копија података; графички
дизајн
промотивних
материјала;
хостинг
рачунарских сајтова (веб сајтова); инсталација
рачунарског софтвера; конверзија рачунарских
програма и података осим физичке конверзије;
умножавање компјутерских програма; опоравак
рачунарских података, откључавање паметних
телефона; платформа као услуга; рачунарске
програмирање; консултантске услуге у области
информационих технологија (ИТ); Консултације о
интернет безбедности; консултантске услуге у
пројектовању и развоју рачунарског хардвера;
консултантске услуге о дизајну веб сајтова;
консултантске услуге о компјутерском софтверу;
консултантске услуге у области рачунарске
технологије;
услуге
шифровања
података;
консултантске услуге у области телекомуникацијске
технологије; консултантске услуге-гу области
безбедности података; консултантске услуге у
области компјутерској безбедности; пружање
информација
о
рачунарској
технологији
и
програмирању путем веб странице; пружање
вањских услуга у области информационих
технологија; изнајмљивање компјутерског софтвера
за изнајмљивање рачунара и опреме за обраду
података; изнајмљивање веб сервера; анкетирање,
пружање претраживача за интернет, хостинг сервера;
праћење рачунарских система за откривање
неовлашћеног приступа или повреде података;
праћење рачунарских система ради откривања
кварова; софтвер као услуга; пројектовање
рачунарског софтвера, пројектовање рачунарског
система; одржавање рачунарског софтвера; развој
рачунарских платформи; развој софтвера у оквиру
издавања софтвера; истраживања у области
телекомуникационих
технологија;
праћење
рачунарских система даљинским приступом; научне
и технолошке услуге и истраживање и развој у вези
са тим; индустријске анализе и истраживања;
истраживања у области телекомуникација; услуге
података
и
телекомуникациона
технологија;
пројектовање; развој и анализа рачунарских,
телекомуникационих и система података; услуге
планирања
и
пројектовања
у
области
телекомуникационе опреме; изнајмљивање рачунара
и уређаја и инсталација за обраду података; праћење
телекомуникационих и система података; техничке
консултантске услуге у области информационих
технологија; рачунарска технологија и технологија
ЗИС / RS / IPO

Ж
података;
инжењерске
услуге
у
области
информационих, телекомуникацијских технологија и
технологије података; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера: консултантске
услуге
информационих
технологија;
услуге
компјутерског
програмирања;
услуге
ИТ
програмирања; опоравак рачунарских података;
консултантске услуге у пројектовању и развоју
рачунарског хардвера; саветовање о компјутерском
софтверу; прављење резеРВНИ1 копија и копирање
рачунарских програма; изнајмљивање компјутера;
пројектовање, развој и креирање рачунарског
софтвера; инсталација и одржавање рачунарског
софтвера,
ажурирање
рачунарског
софтвера;
изнајмљивање компјутерског софтвера и хардвера;
конверзија података или докумената са физичких на
електронске медије; конверзија података и
компјутерских програма (не физичка конверзија);
креирање и одржавање веб страница за друге; веб
хостинг; информативне и саветодавне услуге у вези
са горе наведеним услугама у овој класи.
(210) Ж- 2022-339

(220) 25.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) PPF a.s., Evropska 2690/17, 16041, Prag 6, CZ
(740) Бојана Ђорђевић, адвокат, Трг Николе Пашића
12, 11000, Београд
(540)

Јеттел
(531) 28.05.00
(511) 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски уређаји и инструменти, оптички
уређаји и инструменти за вагање, мерење,
сигнализацију, проверу (надзор), спасилачки и
наставни уређаји и инструменти, уређаји за
контролу,
пребацивање,
трансформисање,
акумулирање, регулацију или контролу електричне
струје, уређаји за снимање звука или слике,
претварање, пренос или репродукцију, магнетни
медији за податке, оптички медији за податке,
дискови за снимање, СД картице, микро СД картице,
УСБ флеш дискови, меморијске 'картице, хард
дискови, механизми за уређаје на кованице,
рачунарске машине, опрема и рачунари за обраду
података, уређаји за пренос звука и слике,
телекомуникациони
уређаји;
'мобилни
телекомуникациони уређаји, комплети за мобилне
телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски
софтвер, рачунарски софтвер за преузимање,
мултимедијалне апликације, ПДА (лични дигитални
асистент), џепни рачунари, мобилни телефони,
преносни рачунари, уређаји телекомуникационе
мреже, управљачки софтвер за телекомуникационе
мреже и телекомуникационе уређаје, видео
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Ж
рекордери, камере, мп3 и мп4 уређаји за
репродукцију електронске публикације (које се могу
преузети), периодична издања у електронском
облику, електронске базе података и производи,
информације и подаци у електронском облику,
информације и подаци и базе података информација
на носачима или у електронском облику; подаци,
информације, рачунарске и комуникационе мреже
свих врста, навлаке за паметне телефоне и рачунаре,
заштитни филмови и футроле прилагођени за
паметне телефоне и рачунаре, делови и додаци за сву
поменуту робу; механизми на кованице за апарате за
продају.
16
штампана грађа, етикете, штампани обрасци,
брошуре, штампани каталози, штампани приручници,
штампане референце, кориснички и други приручници,
одштампана упутства за употребу и друга документација
за рачунарску, телекомуникациону и другу техничку
опрему и уређаје.
35 оглашавање; рекламне и промотивне активности;
маркетинг; обезбеђивање времена за оглашавање
оглашивачима; услуге оглашавања и комерцијалних
информација; пружање и он-лине каталози
комерцијалних
информација
на
Интернету,
оглашавање путем интернета; услуге пословног
посредовања у вези с оглашавањем, рекламним и
промотивним активностима; помоћ у вођењу
пословања; пословна администрација; канцеларијски
посао} малопродајне и велепродајне услуге које се
односе на научне, наутичке, геодетске, фотографске,
кинематографске апарате и инструменте, оптичке
апарате и инструменте за вагање, мерење,
сигнализацију, проверу (надзор), апарате и
инструменте за спасавање и подучавање, апарате за
управљање,
пребацивање,
трансформацију,
акумулацију, регулацију или контролу електричне
струје, уређаји за снимање звука или слике,
конверзија, пренос или репродукција, магнетни
медији података, оптички медији за податке, дискови
за снимање, СД картице, микро СД картице, УСБ
флеш дискови, меморијске картице, хард диск,
механизми на кованице за аутомате и механизми за
апарате на кованице, машине за рачунање, опрема и
рачунаре за обраду података, апарати за пренос звука
и слике, телекомуникациони апарати, мобилни
телекомуникациони апарати, комплети за мобилне
телекомуникације,
рачунарски
хардвер,
компјутерски софтвер, рачунарски софтвер који се
може преузети, мултимедијалне апликације, ПДА
(лични дигитални асистент), џепни рачунари,
мобилни телефони, лаптопови, телекомуникациони
мрежни
уређаји,
софтвер
за
управљање
телекомуникационим
мрежама
и
телекомуникационим уређајима, видео рекордери,
камере, МП3 и МП4 плејери, електронске
публикације
(за
преузимање),
периодичне
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публикације у електронском облику, електронске
базе података и производи база података,
информације и подаци у електронском облику,
информације и подаци снимљени на носачима или у
електронској
форми,
подаци,
информације,
рачунарске и комуникационе: мреже свих врста,
маске за паметне телефоне и рачунаре, заштитне
фолије и футроле прилагођене паметним телефонима
и рачунарима, делови и прибор за све наведене робе;
онлине малопродајне и велепродајне услуге које се
односе на научне, наутичке, геодетске, фотографске,
кинематографске апарате и инструменте, оптичке
апарате и инструменте за вагање, мерење и
сигнализацију, проверу (надзор), апарате и
инструменте за спасавање и подучавање, апарате за
контролу,
пребацивање,
трансформација,
акумулација, регулација или контрола електричне
струје, уређаји за снимање звука или слике,
конверзија, пренос или репродукција, магнетни
медији података, оптички медији за податке, дискови
за снимање, СД картице, микро СД картице, УСБ
флеш дискови, меморијске картице, хард дискови,
механизми за ауто мате за продају новца и
механизми за апарате на кованице, машине за
рачунање, опрема за обраду података и рачунари,
апарати за пренос звука и слике, телекомуникациони
апарати, мобилни телефони комуникациони апарати,
комплети за мобилне телекомуникације, рачунарски
.хардвер, рачунарски софтвер, рачунарски софтвер
који се може преузети, мултимедијалне апликације,
ПДА (лични дигитални асистент), џепни рачунари,
мобилни телефони, лаптопови, телекомуникациони
мрежни
уређаји,
управљачки
софтвер
за
телекомуникационе мреже и телекомуникационе
уређај е, видео рекордери, камере, МП3 и МП4
плејери, електронске. публикације (за преузимање),
периодичне публикације у електронском облику,
електронске базе података и производи база
података, информације и подаци у електронском
облику, информације и подаци снимљени на
носачима или у електронским, дата, информационим,
рачунарским и комуникационим мрежама свих
врста, маске за паметне телефоне и рачунаре.
заштитне фолије и футроле прилагођене за паметне
телефоне и рачунаре, делови и прибор за све
наведене производе; посредовање у пословима у вези
са научним, наутичким, теодетским, фотографским,
кинематографским апаратима и инструментима,
оптичким 'апаратима и инструментима за вагање,
мерење, сигнализацију, проверу (надзор), апаратима
и инструментима за: спасавање и подучавање,
апаратима
за
управљање,
пребацивање,
трансформација; акумулација, регулација или
контрола електричне струје, уређаји за снимање
звука или слике, конверзија, пренос или
репродукција, магнетни медији података, оптички
ЗИС / RS / IPO
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медији за податке! дискови за снимање, СД картице,
микро СД картице, УСБ флеш дискови, меморијске
картице; чврсти дискови, механизми на кованице за
аутомате и механизми за апарате на кованице,
машине за рачунање, опрема за обраду података и
рачунаре, апарати за пренос звука и слике,
телекомуникациони
апарати,
мобилни
телекомуникациони апарати, комплети за моБИЛН6
телекомуникације, рачунарски хардвер, рачунарски
софтвер, рачунарски софтвер који се може. преузети,
мултимедијалне апликације, ПДА (персонални
дигитални асистент), џепни рачунари. мобилни
телефони, лаптопови, телекомуникациони мрежни
уређаји, управљачки софтвер за телекомуникационе
мреже и телекомуникациони уређаји, видео
рекордери, камере, МП3 и МП4 плејери електронске
'публикације
(за
преузимање),
периодичне
публикације у електронској форми, електронске базе'
података и производи база података, информације и
подаци у електронској форми, информације и подаци
забележени на носачима или у електронском облику,
подаци,
информационе,
компјутерске
и
комуникационе мреже свих врста, маске за паметне
телефоне и рачунаре, заштитне фолије и футроле
прилагођене за паметне телефоне и рачунаре, делови
и
прибор
за
све
наведене
производе,
компјутеризована обрада података; систематизација
информација у компјутерске базе података;
истраживање тржишта и анализа тржишта;
промоција електронским путем, укључујући и путем
интернет претраживача; консултантске услуге у
области Интернет маркетинга; изнајмљивање
рекламног простора; ширење рекламног материјала;
испитивање
јавног
мњења,
прикупљање,
класификација, ажурирање и систематизација
података
и
састављање
и
систематизација
маркетиншких информација у компјутерске базе
података;
Пружање
пословних
информација,
укључујући и путем Интернета; кабловским или
другим облицима преноса података; информативне,
консултантске и саветодавне услуге у вези с горе
наведеним услугама у овој класи; услуге
професионалног пословног истраживања, посебно у
области истраживања тржишта и истраживања
производа за друге.
36 банкарство, факторинг, услуге финансирања,
финансирање
откупа,
финансијска
анализа,
финансијска процена (осигурање, банкарство,
некретнине), финансијске информације; финансијско
саветовање, финансијско управљање, финансијско
спонзорство,
финансијске
клириншке
куће,
финансијско клиринг, хипотекарно банкарство,
улагање
средстава,
капиталне
инвестиције,
брокерске услуге, посредовање у вези са деоницама
и обвезницама, посредовање у, вези са хартијама од
вредности, интернет банкарство, консултантске
ЗИС / RS / IPO

Ж
услуге у осигурању; пружање финансијских
информација путем веб странице, давање рабата у
другим организацијама које учествују у раду помоћу
чланске карте, зајмови (финансирање), зајмови,
позајмљивање
за
осигурање,
финансијска
истраживања, осигурање од пожара, осигурање од
пожара; осигурање од незгоде, здравствено
осигурање, животно осигурање, услуге јемства
посредовање у осигурању.
37
извођење индустријских, инжењерских,
стамбених и грађевинских радова; изградња,
монтажа,
одржавање,
поправка
и ревизије
телекомуникационих,
радиокомуникационих
и
уређаја за податке и опреме, сервис домаће и
иностране телекомуникационе и друге опреме,
уградња, монтажа, одржавање, поправка и ревизије
електричних машина, апарата и опреме, уградња,
монтажа, одржавање, поправка и ревизије мерне и
контролне опреме.
38 бежично емитовање, услуге електронске огласне
табле (телекомуникационе услуге), информације о
телекомуникацијама,
комуникација
оптичким
мрежама, комуникација мобилним телефонима,
комуникација рачунарским терминалима, пренос
честитки у електронској форми, позивање (радио,
телефон
или
друга
средства
електронске
комуникације)? пружање интернет причаоница,
обезбеђивање интернет форума, омогућавање
приступа
базама'
података,
омогућавање
телекомуникационих прикључака на глобалну
рачунарску мрежу, пружање телекомуникационих
канала
за
услуге
телешопа,
омогућавање
корисничког приступа глобалним рачунарским
мрежама,
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним рачунарским мрежама, изнајмљивање
факс апарата, изнајмљивање модема, изнајмљивање
опреме за пренос порука, изнајмљивање телефона,
изнајмљивање
телекомуникационе
опреме,
изнајмљивање телекомуникационих апарата и
инсталација, дигитални пренос датотека, пренос
електронске поште, факсимил пренос, пренос
телеграма, пренос видеа на захтев, рачунарски
подржан
пренос
порука
и
слике,
радио
комуникација, радио емитовање, сателитски пренос,
услуге говорне поште, услуге новинских агенција,
телекомуникационе услуге рутирања и спајања,
проток
података,
телефонска-комуникација,
телефонске услуге, телеграфска комуникација,
телеграфске услуге, услуге телеконференција,
телевизијско емитовање, телекс услуге, услуге
видеоконференција,
емитовање
кабловске
телевизије,
размена
порука,
комуникације
(телекомуникације), мрежне услуге, мобилне
телекомуникационе
услуге,
услуге
телекомуникационих портала, услуге интернет
портала, услуге мобилне телекомуникационе мреже,
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Ж
консултантске услуге у пољу телекомуникација,
мобилне телекомуникације и услуге преноса
података,
телекомуникационе
услуге
фиксне
телефоније,
телекомуникационе
услуге
широкопојасног приступа, широкопојасне услуге,
услуге емитовања, услуге телевизијског емитовања,
услуге емитовања у вези са ИП / ТВ или засноване на
ИП / ТВ, услуге приступа ИП / ТВ-у, услуге преноса
телевизијског програма које се пружају путем
технологије интернет протокола укључујући ИП /
ТВ, телевизија и ИП / ТВ; услуге приступа
Интернету, услуге е-поште, текстуалних и
мултимедијалних порука, услуге у вези са пружањем
приступа рачунарским мрежама, посебно осигурању,
обезбеђивању и изнајмљивању времена приступа
мрежама података и базама података, посебно
Интернету, пружање приступа рачунарским базама
података. и комуникационим услугама у вези с тим,
помоћне, додатне и пратеће услуге у области
телекомуникација и телекомуникационе опреме, рад
мрежа, посебно телекомуникација и мрежа података,
стручно саветовање у области телекомуникација и
услугама у вези са подацима, услуге планирања и
дизајна у области телекомуникационе опреме,
информисање, саветовање и саветодавне услуге у
вези са горе наведеним услугама из ове класе,
изнајмљивање
телекомуникационих
уређаја,
изнајмљивање уређаја за пренос података.
41 издаваштво; образовање и обука; услуге обуке;
забава; спортске и културне активности; услуге
интерактивне забаве, услуге електронских и
рачунарских игара које се пружају путем било које
комуникационе мреже; услуге забаве и информисања
у вези са горе наведеним услугама које се пружају
путем телекомуникационих мрежа; услуге новинара;
услуге телевизијске забаве; пружање забаве путем
телевизије и ИП/ТВ; информативне, консултантске и
саветодавне услуге у вези са горе наведеним
услугама у овој класи.
42 развој база података; ажурирање рачунарског
софтвера; анализа рачунарског система; рачунарство
у облаку; дигитализација докумената (скенирање);
електронско надгледање података о личној
идентификацији ради откривања крађе идентитета
путем Интернета; електронско праћење активности
кредитних картица ради откривања преваре путем
интернета, сигурносна копија података; графички
дизајн
промотивних
материјала;
хостинг
рачунарских сајтова (веб сајтова); инсталација
рачунарског софтвера; конверзија рачунарских
програма и података осим физичке конверзије;
умножавање компјутерских програма; опоравак
рачунарских података, откључавање паметних
телефона; платформа као услуга; рачунарске
програмирање; консултантске услуге у области
информационих технологија (ИТ); Консултације о
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интернет безбедности; консултантске услуге у
пројектовању и развоју рачунарског хардвера;
консултантске услуге о дизајну веб сајтова;
консултантске услуге о компјутерском софтверу;
консултантске услуге у области рачунарске
технологије;
услуге
шифровања
података;
консултантске услуге у области телекомуникацијске
технологије; консултантске услуге-гу области
безбедности података; консултантске услуге у
области компјутерској безбедности; пружање
информација
о
рачунарској
технологији
и
програмирању путем веб странице; пружање
вањских услуга у области информационих
технологија; изнајмљивање компјутерског софтвера
за изнајмљивање рачунара и опреме за обраду
података; изнајмљивање веб сервера; анкетирање,
пружање претраживача за интернет, хостинг сервера;
праћење рачунарских система за откривање
неовлашћеног приступа или повреде података;
праћење рачунарских система ради откривања
кварова; софтвер као услуга; пројектовање
рачунарског софтвера, пројектовање рачунарског
система; одржавање рачунарског софтвера; развој
рачунарских платформи; развој софтвера у оквиру
издавања софтвера; истраживања у области
телекомуникационих
технологија;
праћење
рачунарских система даљинским приступом; научне
и технолошке услуге и истраживање и развој у вези
са тим; индустријске анализе и истраживања;
истраживања у области телекомуникација; услуге
података
и
телекомуникациона
технологија;
пројектовање; развој и анализа рачунарских,
телекомуникационих и система података; услуге
планирања
и
пројектовања
у
области
телекомуникационе опреме; изнајмљивање рачунара
и уређаја и инсталација за обраду података; праћење
телекомуникационих и система података; техничке
консултантске услуге у области информационих
технологија; рачунарска технологија и технологија
података;
инжењерске
услуге
у
области
информационих, телекомуникацијских технологија и
технологије података; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера: консултантске
услуге
информационих
технологија;
услуге
компјутерског
програмирања;
услуге
ИТ
програмирања; опоравак рачунарских података;
консултантске услуге у пројектовању и развоју
рачунарског хардвера; саветовање о компјутерском
софтверу; прављење резеРВНИ1 копија и копирање
рачунарских програма; изнајмљивање компјутера;
пројектовање, развој и креирање рачунарског
софтвера; инсталација и одржавање рачунарског
софтвера,
ажурирање
рачунарског
софтвера;
изнајмљивање компјутерског софтвера и хардвера;
конверзија података или докумената са физичких на
електронске медије; конверзија података и
ЗИС / RS / IPO
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компјутерских програма (не физичка конверзија);
креирање и одржавање веб страница за друге; веб
хостинг; информативне и саветодавне услуге у вези
са горе наведеним услугама у овој класи.
(210) Ж- 2022-353

(220) 28.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Selectium Enterprise Ltd, Vistra Corporate
Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town,
VG1110, Tortola, VG
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.08
(591) црна, зелена
(511) 35 услуге малопродаје рачунарских хардвера,
услуге
малопродаје
рачунарских
софтвера,
оглашавање;
пословни
менаџмент;
пословна
администрација; услуге канцеларијског пословања.
(210) Ж- 2022-358

(220) 01.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Драган Капичић, Народног фронта 23б, 21000,
Нови Сад, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

Ж
пансионске услуге, услуге хотела, изнајмљивање
просторија за састанке.
(210) Ж- 2022-359

(220) 02.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) LIFE PHARMA d.o.o. Beograd, Геоградског
батаљона 4, 11030, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, адвокат, Таковска 13,
11000, Београд
(540)

Ximprove
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(210) Ж- 2022-374

(220) 03.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York 10017, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 01.01.25; 01.03.02; 07.01.13; 15.01.13; 24.17.03; 26.05.08
(511) 5 фармацеутски препарати.
(531) 27.03.11; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
30 кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, тестенина и
резанци; тапиока и саго; брашно и производи од
житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи;
чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед;
шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со,
додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље;
сирће, сосови и други додаци јелу; лед.
43 кетеринг хране и пића, услуге кафеа, услуге
кафетерија, услуге ресторана, услуге барова, услуге
снек барова, услуге агенција за смештај (хотелски,
пансионски), изнајмљивање привременог смештаја,

ЗИС / RS / IPO

(210) Ж- 2022-375

(220) 03.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) NU TECHNOLOGY AND INVESTMENT
DOO BEOGRAD, Косте Главинића 16, 11000,
Београд, RS
(740) Јована Томић, адвокат, Кнеза Милоша 95/23,
11000, Београд
(540)

(531) 03.13.04; 03.13.24; 10.03.11; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) жута, црна, бела
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(511) 18 актовке; актовке од вештачке коже; амбалажа за
индустријско паковање од коже; веганска кожа; велике
путне торбе од тврде коже; велике торбе за спортску
одећу; вештачка кожа која се продаје на велико; викенд
торбе; вишенаменске торбе [ручне торбе]; етикете од
коже; женске торбе [ручне торбе], нису од племенитих
метала; женске торбе [ручне торбе], од племенитих
метала; животињске коже и крзна; заштитне навлаке за
одећу; имитација коже; имитација крзна; кожа и
имитација коже; кожа, сирова или полупрерађена; кожа у
метражи; кожне актовке; кожни каишеви; кожни кофери;
кожни новчаници; кожни путни кофери; козметичке
торбице; кофери; крзна; крзнене коже; кутије за визит
карте; кутије од коже; новчаници [предмети од коже];
одећа за кућне љубимце; пословне торбе; прекривачи
намештаја од коже; путне ручне торбе; путни ковчези и
торбе; путни пртљаг; ранчеви; руксаци; ручне торбице;
ручни пртљаг; синтетичка кожа; синтетичко крзно;
спортске торбе; торбе за авион; торбе за документа; торбе
за књиге; торбе за куповину; торбе за путовање; торбе за
спортску одећу; торбе као сувенири; торбе од коже и
вештачке коже; универзалне спортске торбе; футроле и
држачи за кредитне картице [кожна галантерија]; футроле
од коже или вештачке коже; џепни новчаници; школске
торбе за књиге; школски ранчеви; штављена кожа.
25 мушка и женска обућа; мушка одела; обућа, осим
ортопедске обуће; одећа за мушкарце, жене и децу;
одећа, обућа, покривала за главу; пословна одећа; радна
одећа; спољна одећа; спортска обућа; спортска одећа;
ткана одећа; фармерице; хаљине; ципеле; чизме;
капути; кожне јакне; кожне панталоне; крзно [одећа].
35 услуге онлајн малопродаје везане за играчке; услуге
онлајн малопродаје везане за козметику; услуге онлајн
малопродаје везане за одевање; услуге онлајн малопродаје
везане за поклоне; услуге онлајн малопродаје везане за
ручне ташне; услуге онлајн малопродаје играчака; услуге
онлајн малопродаје канцеларијског прибора; услуге
онлајн малопродаје накита; услуге онлајн малопродаје
намештаја; услуге онлајн малопродаје обуће; услуге
онлајн малопродаје спортске опреме; услуге онлајн
малопродаје тканине; услуге онлајн малопродаје торби;
услуге пословне администрације за обраду продаје преко
интернета; услуге продаје гардеробе преко интернет
продавница; услуге продаје козметике и шминке,
гардеробе и акцесоара преко интернет продавница; услуге
продаје козметике и шминке преко интернет продавница;
директан маркетинг; интернет маркетинг; маркетинг;
маркетиншка истраживања; маркетиншке и промотивне
услуге; маркетиншке услуге везане за одећу; онлајн
маркетинг; онлајн маркетиншке услуге повезивања
оглашивача са интернет страницама; онлајн расподела
маркетиншког материјала; партнерски маркетинг;
пословни маркетинг; пословно и маркетиншко
истраживање; промовисање, рекламирање и маркетинг
интеренет страница; рекламне, маркетиншке и
промотивне услуге; циљни маркетинг.
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(210) Ж- 2022-378

(220) 03.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Марко Остојић, Рабина Алкалаја 2a,
11080, Београд, Земун, RS
(540)

(531) 12.03.07; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) #0079БА, #Ф6616Б
(511) 11 опрема за купатила; санитарне инсталације;
славине*; туш кабине; умиваоници за купатила.
20 дрвени намештај; комоде за купатила [намештај];
лавабои са ормарићем, комодом [намештај]; лавабои
са ормарићем [намештај]; намештај за купатило;
намештај од дрвета; намештај од метала; намештај
по наруџби; огледала за купатило.
35 вођење послова; управљање продајом; услуге
велепродаје везане за санитарне инсталације; услуге
велепродаје везане за санитарну опрему; услуге
велепродаје намештаја; услуге велепродаје санитарне
опреме; услуге велепродаје санитарних инсталација;
услуге велепродаје у вези са санитарним
инсталацијама; услуге велепродаје у вези са
санитарном опремом; услуге малопродаје везане за
санитарне инсталације; услуге малопродаје везане за
санитарну опрему; услуге малопродаје у вези са
санитарним инсталацијама; услуге малопродаје у
вези са санитарном опремом; услуге онлајн
велепродаје санитарне опреме; услуге онлајн
велепродаје санитарних инсталација; услуге онлајн
малопродаје санитарне опреме; услуге онлајн
малопродаје
санитарних
инсталација;
услуге
пословног саветовања које се односи на маркетинг.
40
обрада дрвета; производња намештаја и
пластичних
делова
према
наруџбама
и
спецификацијама других; производња намештаја по
наруџби; склапање материјала по наруџбини за
друге; столарске услуге [поправке дрвених предмета
по наруџбини].
(210) Ж- 2022-379

(220) 04.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Исидора Крајиновић, Кнегиње Зорке 72,
11000, Београд, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) 18 пртљажне торбе; торбе за ношење.
25 одећа; обућа.

Ж
(731) Terran Krovni Sistem d.o.o., Матије Корвина
17, 24000, Суботица, RS
(540)

DANUBIA

(210) Ж- 2022-381

(220) 25.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) SIMEX ORIGINAL DOO SUBOTICA,
Сегедински пут 80, 24000, Суботица, RS
(540)

KLJUČ

(511) 19
кобилице за кров; бетон; бетонски
грађевински елементи; кровни покривачи, који нису
од метала; кровови, који нису од метала.
(210) Ж- 2022-385

(511) 33 алкохолна пића, изузев пива.
(210) Ж- 2022-382

(220) 25.02.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) SIMEX ORIGINAL DOO SUBOTICA,
Сегедински пут 80, 24000, Суботица, RS
(540)

MEĐA
(511) 33 алкохолна пића, изузев пива.
(210) Ж- 2022-383

(220) 04.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) ПРЕДУЗЕЋЕ ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР
ДОО БЕОГРАД, Цара Лазара 5а, Београд, RS
(740) Душан Стојменовић, адвокат, Зрењанински пут
43ј/10, Београд
(540)

(220) 02.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Terran Krovni Sistem d.o.o., Матије Корвина
17, 24000, Суботица, RS
(540)

ZENIT
(511) 19 кобилице за кров; бетон; бетонски
грађевински елементи; кровни покривачи, који нису
од метала; кровови, који нису од метала.
(210) Ж- 2022-386

(220) 02.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Terran Krovni Sistem d.o.o., Матије Корвина
17, 24000, Суботица, RS
(540)

RUNDO
(511) 19
кобилице за кров; бетон; бетонски
грађевински елементи; кровни покривачи, који нису
од метала; кровови, који нису од метала.
(210) Ж- 2022-387

(220) 04.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100,,
White Plains, NY 10601, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)
(531) 20.05.25; 25.01.01; 25.01.15; 25.05.02; 25.07.03;
28.05.00; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08
(591) љубичаста, црна, бела
(511) 16
проспекти; приручници; формулари
(шпампани); штампане публикације.
41 издавање текстова, осим рекламних текстова;
настава, обука; образовне услуге; услуге пружања
обуке; организовање и вођење конференција;
организовање и вођење конгреса; припремање и
вођење радионица (обука); електронско издаваштво;
подучавање.
42 рачунарско програмирање; софтвер и у виду
сервиса (SaaS).
(210) Ж- 2022-384

ЗИС / RS / IPO

(220) 02.03.2022.
(442) 29.04.2022.

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.01
(591) црвена, тамно црвена
(511) 3
козметика; козметички препарати;
козметички лосиони; козметичка млека; козметички
гелови; козметичка уља; козметичке креме;
козметичке маске; козметичке оловке; козметичке
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марамице; козметички јастучићи; колоњске воде;
парфеми; мириси за личну употребу; тоалетна вода;
сапуни, наиме, сапуни за купање, козметички
сапуни, сапуни за бријање, мирисни сапуни,
немедицински козметички сапуни, дезодорантни
сапуни, сапун против знојења; шампон за тело;
пилинзи за тело; пилинзи за лице; пилинзи за руке;
немедицински препарати за купање; препарати
против знојења и дезодоранси за личну употребу;
лосиони и балзами за послије бријања; лосиони за
негу коже; немедицински препарати за негу коже,
креме и лосиони; немедицинске хидратантне креме
за кожу, тоници, креме и серуми; уља за масажу;
креме за масажу; етарска уља; освеживачи простора;
тамјан;
потпури
[мириси];
препарати
за
парфимисање ваздуха; распршивачи од трске за
освежавање ваздуха; перле за купање; препарати за
негу ноктију; лак за нокте и средство за
одстрањивање лака за нокте; шминка; немедицински
тоалетни препарати; препарати за негу косе;
препарати за обликовање косе; лосиони за косу; лак
за косу; шампон; балзам за косу; гел за косу; пена за
косу; балзам за усне; козметички лосион за сунчање;
уља и лосиони за сунчање; футроле за ружеве за
усне; спреј за тело; лагани мирисни спрејеви за тело.
4 свеће.
8
баштенски алат [ручни], стригачи [ручни
инструмент], алати за гравирање и утискивање
[ручни алат], прибор за маникирање, турпије за
нокте, справе за полирање ноктију, справице за
сечење ноктију, потискивачи заноктица, пинцете,
маказе, бријачи, увијачи за косу, електрични уређаји
за исправљање косе, електрични уређаји за
коврджање косе, стони прибор, наиме, ножеви,
виљушке и кашике.
21 прибор за печење; послужавници с ножицама
(столићи); плехови за торте; сталци за торте; сетови
посуда за чување зачина, шећера, брашна, кафе;
цедиљке за цитрусе; прибор за послуживање, наиме,
секачи за кекс; лимови за колаче; посуђе, наиме,
дубоки тигањи, тигањи, лонци, посуде за кување на
пару, вок тигањи; посуђе; тањири; чиније; држачи за
течни сапун; посуде за пиће; шоље за пиће; чаше за
пиће; шоље и тацне; посуде за поширање јаја; преса
за бели лук; ренда за употребу у домаћинству; кућни
прибор, наиме, хватаљке за употребу у кухињи,
шпатуле за кухињу, цедиљке, шпатуле за превртање,
виљушке за кување; виљушке за послуживање,
кашике за кување, кашике за сервирање, држачи за
ножеве, жице за мућење, ренде, неелектричне
мешалице, кашике, цедиљке, сита, ђевђири; кутлаче,
кухињске даске за сецкање и оклагије; послужавници
за јело; држачи за салвете за употребу у
домаћинству; држачи за папирне убрусе за употребу
у домаћинству; бокали; млинови за со и бибер;
сланици и биберници; тацне за сервирање; посуде за
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сервирање; послужавници за сервирање; држачи за
сапун; посуде за сапун; сталци за зачине; чајници;
неметални
послужавници
за
употребу
у
домаћинству; вазе; свећњаци; рукавице за рерну;
прибор за купатило, наиме, држачи за чаше;
отварачи за флаше; боце за парфеме које се продају
празне; кутије за пилуле за личну употребу;
прстенови за салвете; боце за воду које се продају
празне; четкице за зубе; четке за косу; чешљеви;
уметничка дела од стакла, порцелана, теракоте или
керамике; пластични подметачи; подметачи од
винила; сламке за пиће; кутије прилагођене за
козметички прибор као што су четке за шминку и
апликатори у облику штапића за наношење шминке;
електрични
прибори
за
скидање
шминке;
неелектрични прибори за скидање шминке;
апликатори за козметику; апликатори за шминку;
опремљене козметичке торбице; тоалетни несесери,
наиме, опремљени ковчежићи за козметику;
пудријере, кутије које се продају празне; сунђери за
шминкање; козметички сунђери; козметичке четке;
четке за пилинг; распршивачи етарских уља, осим
тршчаних распршивача, електрични и неелектрични.
35 услуге малопродаје које обухватају козметику,
козметички прибор, козметичке препарате, парфеме,
колоњску воду, мирисе за личну употребу, сапуне,
пилинге, лосионе за негу коже, етарска уља,
освеживаче простора, тамјан, потпури [мирисе],
препарате за парфимисање ваздуха, козметичке
производе, свеће, торбе, модне додатке, одећу,
обућу, покривала за главу и кућни прибор; услуге
онлајн малопродаје која укључује козметику,
козметички прибор, козметичке препарате, парфеме,
колоњску воду, мирисе за личну употребу, сапуне,
пилинге, лосионе за негу коже, етарска уља,
освеживаче простора, тамјан, потпури [мирисе],
препарате за парфимисање ваздуха, козметичке
производе, свеће, торбе, модне додатке, одећу,
обућу, покривала за главу и кућни прибор; услуге
онлајн малопродаје које обухватају виртуелну робу,
односно козметику, козметички прибор, козметичке
препарате, парфеме, колоњску воду, мирисе за личну
употребу, сапуне, пилинге, лосионе за негу коже,
етарска уља, освеживаче простора, тамјан, потпури
[мирис], препарате за парфимисање ваздуха,
козметичке производе, свеће, торбе, модне додатке,
одећу, обућу, покривала за главу и кућни прибор;
услуге онлајн тржишта за све робе горе наведене у
класама 3, 4, 8, и 21; пружање дигиталних
колекционарских услуга, наиме, управљање онлајн
тржиштем за трансакције и услуге регистра
користећи софтверску технологију засновану на
блокчејну и паметне уговоре за продају
дигитализоване имовине, колекционарских предмета
и незаменљивих токена; услуге аукције.
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(210) Ж- 2022-388

(220) 04.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100,,
White Plains, NY 10601, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.01; 25.03.03; 25.03.25; 26.13.25; 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена, тамно црвена
(511) 3
козметика; козметички препарати;
козметички лосиони; козметичка млека; козметички
гелови; козметичка уља; козметичке креме;
козметичке маске; козметичке оловке; козметичке
марамице; козметички јастучићи; колоњске воде;
парфеми; мириси за личну употребу; тоалетна вода;
сапуни, наиме, сапуни за купање, козметички
сапуни, сапуни за бријање, мирисни сапуни,
немедицински козметички сапуни, дезодорантни
сапуни, сапун против знојења; шампон за тело;
пилинзи за тело; пилинзи за лице; пилинзи за руке;
немедицински препарати за купање; препарати
против знојења и дезодоранси за личну употребу;
лосиони и балзами за послије бријања; лосиони за
негу коже; немедицински препарати за негу коже,
креме и лосиони; немедицинске хидратантне креме
за кожу, тоници, креме и серуми; уља за масажу;
креме за масажу; етарска уља; освеживачи простора;
тамјан;
потпури
[мириси];
препарати
за
парфимисање ваздуха; распршивачи од трске за
освежавање ваздуха; перле за купање; препарати за
негу ноктију; лак за нокте и средство за
одстрањивање лака за нокте; шминка; немедицински
тоалетни препарати; препарати за негу косе;
препарати за обликовање косе; лосиони за косу; лак
за косу; шампон; балзам за косу; гел за косу; пена за
косу; балзам за усне; козметички лосион за сунчање;
уља и лосиони за сунчање; футроле за ружеве за
усне; спреј за тело; лагани мирисни спрејеви за тело.
4 свеће.
8
баштенски алат [ручни], стригачи [ручни
инструмент], алати за гравирање и утискивање
[ручни алат], прибор за маникирање, турпије за
нокте, справе за полирање ноктију, справице за
сечење ноктију, потискивачи заноктица, пинцете,
маказе, бријачи, увијачи за косу, електрични уређаји
за исправљање косе, електрични уређаји за
коврджање косе, стони прибор, наиме, ножеви,
виљушке и кашике.

ЗИС / RS / IPO

Ж
18 ручне торбе, цегери, женске ташне, клач ташне,
козметичке торбице које се продају празне, врећице
за куповину за вишекратну употребу, новчаници,
ранчеви, појасне торбице, актовке, актен ташне,
путне торбе, сандуци, пртљаг, вишенаменске торбе,
кишобрани и сунцобрани, ђачке торбе, школске
торбе за књиге, руксаци, коферчићи за козметику
који се продају празни, празни ковчежићи за
козметику, футроле за кључеве, држачи за кредитне
картице, кутије за визит карте, кутије за списе у
облику торбе (актовке), торбе за теретану, торбе за
плажу, спортске торбе, одећа за животиње.
21 прибор за печење; послужавници с ножицама
(столићи); плехови за торте; сталци за торте; сетови
посуда за чување зачина, шећера, брашна, кафе;
цедиљке за цитрусе; прибор за послуживање, наиме,
секачи за кекс; лимови за колаче; посуђе, наиме,
дубоки тигањи, тигањи, лонци, посуде за кување на
пару, вок тигањи; посуђе; тањири; чиније; држачи за
течни сапун; посуде за пиће; шоље за пиће; чаше за
пиће; шоље и тацне; посуде за поширање јаја; преса
за бели лук; ренда за употребу у домаћинству; кућни
прибор, наиме, хватаљке за употребу у кухињи,
шпатуле за кухињу, цедиљке, шпатуле за превртање,
виљушке за кување; виљушке за послуживање,
кашике за кување, кашике за сервирање, држачи за
ножеве, жице за мућење, ренде, неелектричне
мешалице, кашике, цедиљке, сита, ђевђири; кутлаче,
кухињске даске за сецкање и оклагије; послужавници
за јело; држачи за салвете за употребу у
домаћинству; држачи за папирне убрусе за употребу
у домаћинству; бокали; млинови за со и бибер;
сланици и биберници; тацне за сервирање; посуде за
сервирање; послужавници за сервирање; држачи за
сапун; посуде за сапун; сталци за зачине; чајници;
неметални
послужавници
за
употребу
у
домаћинству; вазе; свећњаци; рукавице за рерну;
прибор за купатило, наиме, држачи за чаше;
отварачи за флаше; боце за парфеме које се продају
празне; кутије за пилуле за личну употребу;
прстенови за салвете; боце за воду које се продају
празне; четкице за зубе; четке за косу; чешљеви;
уметничка дела од стакла, порцелана, теракоте или
керамике; пластични подметачи; подметачи од
винила; сламке за пиће; кутије прилагођене за
козметички прибор као што су четке за шминку и
апликатори у облику штапића за наношење шминке;
електрични
прибори
за
скидање
шминке;
неелектрични прибори за скидање шминке;
апликатори за козметику; апликатори за шминку;
опремљене козметичке торбице; тоалетни несесери,
наиме, опремљени ковчежићи за козметику;
пудријере, кутије које се продају празне; сунђери за
шминкање; козметички сунђери; козметичке четке;
четке за пилинг; распршивачи етарских уља, осим
тршчаних распршивача, електрични и неелектрични.
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25 доњи делови одеће; горњи делови одеће; обућа;
покривала за главу; чарапе и плетена трикотажа;
одећа за спавање; одевни предмети који се носе око
врата; каишеви; купаћи костими; доњи веш; корсети;
модна покривала а главу у виду фантомки
(балаклаве); плетене маске за лице у виду покривала
за главу; платнена маска за лице у виду покривала за
главу; јакне; дуксерице; джемпери; прслуци; капути;
блејзери; одела; панталоне; фармерке; шортс; блузе,
кошуље; хаљине; сукње; мараме; шалови; кратке
чарапе; женске чарапе; трегери; рукавице; баде
мантили; маске за спавање; манжетне кошуља
[одећа]; знојнице; траке за главу; мараме за главу;
танке свилене мараме; бандана мараме; капе у виду
покривала за главу; шешири; визири у виду
покривала за главу.
35 услуге малопродаје које обухватају козметику,
козметички прибор, козметичке препарате, парфеме,
колоњску воду, мирисе за личну употребу, сапуне,
пилинге, лосионе за негу коже, етарска уља,
освеживаче простора, тамјан, потпури [мирисе],
препарате за парфимисање ваздуха, козметичке
производе, свеће, торбе, модне додатке, одећу,
обућу, покривала за главу и кућни прибор; услуге
онлајн малопродаје која укључује козметику,
козметички прибор, козметичке препарате, парфеме,
колоњску воду, мирисе за личну употребу, сапуне,
пилинге, лосионе за негу коже, етарска уља,
освеживаче простора, тамјан, потпури [мирисе],
препарате за парфимисање ваздуха, козметичке
производе, свеће, торбе, модне додатке, одећу,
обућу, покривала за главу и кућни прибор; услуге
онлајн малопродаје које обухватају виртуелну робу,
односно козметику, козметички прибор, козметичке
препарате, парфеме, колоњску воду, мирисе за личну
употребу, сапуне, пилинге, лосионе за негу коже,
етарска уља, освеживаче простора, тамјан, потпури
[мирис], препарате за парфимисање ваздуха,
козметичке производе, свеће, торбе, модне додатке,
одећу, обућу, покривала за главу и кућни прибор;
услуге онлајн тржишта за све робе горе наведене у
класама 3, 4, 8, 18, 21 и 25; пружање дигиталних
колекционарских услуга, наиме, управљање онлајн
тржиштем за трансакције и услуге регистра
користећи софтверску технологију засновану на
блокчејну и паметне уговоре за продају
дигитализоване имовине, колекционарских предмета
и незаменљивих токена; услуге аукције.
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(210) Ж- 2022-389

(220) 02.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) Terran Krovni Sistem d.o.o., Матије Корвина
17, 24000, Суботица, RS
(540)

SYNUS
(511) 19
кобилице за кров; бетон; бетонски
грађевински елементи; кровни покривачи, који нису
од метала; кровови, који нису од метала.
(210) Ж- 2022-393

(220) 04.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) IMPRESA GROUP SERBIA DOO ŠABAC,
Проте Смиљанића 2, 15000, Шабац, RS
(540)

(531) 26.01.06; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.17
(511) 33 алкохолна пића, изузев пива.
(210) Ж- 2022-401

(220) 07.03.2022.
(442) 29.04.2022.
(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б., 11080,
Београд (Земун), RS
(540)

EVOXYR
(511) 5 фармацеутски препарати за третман и
превенцију кардиоваскуларних болести, плућних
болести, хематолошких болести, антикоагуланти.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of
Trademarks Applications
16.03.2022. - 15.04.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1692 промењена је у Društvo za trgovinu i
usluge Glamp d.o.o. Beograd (Novi Beograd),
Милутина Миланковића 11Г, 11070 Београд-Нови
Београд, РС, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/1693 промењена је у Društvo za trgovinu i
usluge Glamp d.o.o. Beograd (Novi Beograd),
Милутина Миланковића 11Г, 11070 Београд-Нови
Београд, RS;
Промена пренос права
За пријаву жига бр. Ж- 2020/440 извршен је
пренос на JT International S.A., 8 rue Kazem-Radjavi,
1202 Geneva, CH;
За пријаву жига бр. Ж- 2021/1832 извршен је
пренос
на
BITSOLVER
DOO
BEOGRADVOŽDOVAC, Сундечићева 14, Београд, RS;

ЗИС / RS / IPO
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 82191
(210) Ж- 2021-1548

(181) 07.09.2031.
(220) 07.09.2021.
(151) 16.03.2022.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд Сурчин, RS
(740) Адвокат Душан Матијашевић, Хомољска 2/5,
11000, Београд
(540)

(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD,
Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 26.04.15;
26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, плава
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила
акумулатори електрични за возила.
(111) 82194
(210) Ж- 2021-1535

(531) 01.01.04; 03.07.03; 03.07.24; 07.01.24; 26.01.13;
26.01.15; 26.01.16; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) жута, бела, црна
(511) Кл. 29:
месо; замрзнуто-сушено месо;
конзервисано месо; месо у конзерви; усољено месо;
виршле; сухомеснати производи; месни екстракти.
(181) 06.09.2031.
(220) 06.09.2021.
(151) 16.03.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD,
Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 16.03.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD,
Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)

(111) 82192
(210) Ж- 2021-1540

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 26.04.15;
26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила
акумулатори електрични за возила.
(111) 82195
(210) Ж- 2021-1534

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 16.03.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD,
Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)
(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 26.04.15;
26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, плава
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила;
акумулатори електрични за возила.
(111) 82193
(210) Ж- 2021-1536
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(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 16.03.2022.

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 27.05.01;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, плава.
ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила
акумулатори електрични за возила.

(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила
акумулатори електрични за возила.

(111) 82196
(210) Ж- 2021-1533

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 16.03.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD,
Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)

(111) 82199
(210) Ж- 2021-1542

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 27.05.01;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, плава.
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила
акумулатори електрични за возила.

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 26.04.15;
26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, плава
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила;
акумулатори електрични за возила.

(111) 82197
(210) Ж- 2021-1543

(181) 06.09.2031.
(220) 06.09.2021.
(151) 16.03.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD,
Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 26.04.15; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, плава
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила;
акумулатори електрични за возила.
(111) 82198
(210) Ж- 2021-1532

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 16.03.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD,
Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 27.05.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна

ЗИС / RS / IPO

(181) 06.09.2031.
(220) 06.09.2021.
(151) 16.03.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD,
Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)

(111) 82200
(210) Ж- 2021-1530

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 16.03.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD,
Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црнa, плава
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила;
акумулатори електрични за возила.
(111) 82201
(210) Ж- 2021-1541

(181) 06.09.2031.
(220) 06.09.2021.
(151) 16.03.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD,
Кнез Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 26.04.15;
26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
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Ж
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила;
акумулатори електрични за возила.

(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез
Михаилова 10/3, 11000, Београд (Стари Град), RS
(540)

(111) 82202
(210) Ж- 2021-1553

(181) 08.09.2031.
(220) 08.09.2021.
(151) 16.03.2022.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд Сурчин, RS
(740) Aдвокат Душан Матијашевић, Хомољска 2/5,
11000, Београд
(540)
(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06
(591) Реч "ТЕСЛА" плаве боје, речи "ПРЕМИУМ
ЕНЕРГY" црвене боје, на сивој позадини
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила;
акумулатори електрични за возила.
(111) 82204
(210) Ж- 2021-1592
(531) 01.01.05; 18.04.02; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела
(511) Кл. 29: аyи риба, нежива; готова јела која се
састоје углавном од рибе; димљена риба; димљени
производи од рибе; јела од рибе; јестива рибља уља
за кулинарску употребу; конзервирани производи од
рибе; конзервирано месо, риба, поврће и воће;
конзервисана риба; кувана и сушена риба; месо или
риба у конзерви; месо, риба, живина и дивљач; месо,
риба, живинско месо и дивљач; намирнице на бази
рибе; паковани оброци који се углавном састоје од
рибе; пасте од риба; предјела која се првенствено
састоје од меса, рибе, живинског меса или поврћа;
прерађени производи од рибе за људску исхрану;
прехрамбени производи од рибе; припремљена јела
од рибе; производи од рибе припремљени за људску
конзумацију; производи од рибе у теглама; риба и
пржени кромпир; риба, која није жива; риба,
обрађена; риба у конзерви; рибља икра, прерађена;
рибља икра, припремљена; рибља паштета; рибље
брашно за људску исхрану; рибље кобасице; рибље
пихтије; рибље пљескавице; рибље шницле; рибљи
бујон; рибљи желатин за исхрану; рибљи колачићи;
рибљи крокети; рибљи мехури; рибљи мусеви;
рибљи филети; рибљи штапићи; смрзнута јела која се
састоје првенствено од меса, рибе, живинског меса
или поврћа; смрзнута риба; сува риба; сушена риба;
укисељена риба; усољена риба.
(111) 82203
(210) Ж- 2021-1325
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(181) 28.07.2031.
(220) 28.07.2021.
(151) 16.03.2022.

(181) 14.09.2031.
(220) 14.09.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) Zoran Konjevic, Mural Street Suite 95, L4B 3G2,
600 Richmond Hill Ontario , CA
(740) Сава Миловановић, Пјарона Де Мондезира 8,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.12; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.02
(591) розе, златна
(511) 16: постери; огласни панои од папира или
картона; бележнице, нотеси; албуми; слике;
штампани материјал (вискока штампа); слике,
урамљене или неурамљене; оловке; новине;
периодичне публикације; памфлети; мустре (шеме за
вез); свеске; бележнице; картонске кутије за шешире;
тубе од картона; каталози; омоти за папир; књиге;
књиге са песмама или нотама; омоти (канцеларијски
материјал); корице (канцеларијски материјал);
коверте; фасцикле (канцеларијски материјал);
фотографије (штампане); фигурине направљене од
кашираног папира; графичке репродукције; цртежи,
скице;
штампани
роковници;
дописнице,
разгледнице;
штампане
ствари;
књижице;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; проспекти; врећице (коверте, кесе)
ЗИС / RS / IPO
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од папира или пластике, за паковање; обележивачи
за књиге, маркери за књиге; честитке, разгледнице;
календари; амбалажа за флаше од папира или
картона; подметачи за чаше од папира; дописнице за
најаву посебних догађаја; заставе од папира;
штампане публикације; приручници; књижице;
плакати од папира или картона; етикете од папира
или картона; натписи од папира или картона;
налепнице (канцеларијски прибор); стрипови;
музичке честитке, разгледнице; билтени; летци,
флајери; ваучери; беџеви са именом (канцеларијски
прибор); заштитне корице за књиге; штампане
музичке партитуре; транспаренти (банери) од
папира; украсне папирне заставице.
25: одећа за мотоциклисте; обућа; женске чарапе;
капе; чарапе и плетена трикотажа; чизме; получизме;
крагне (одећа); шалови за врат; женске поткошуље;
мушке боксерице; мале капе уз главу; боди (женско
рубље); доњи веш; кабанице (одећа); оквири за
шешире; визири на капама; каишеви (одећа);
шалови; собни огртачи; џемпери; пуловери; џемпери
(пуловери); кратке чарапе; горњи делови чизама;
блузе, кошуље; јакна или кошуља од платна или
сержа за морнаре; кошуље кратких рукава; одећа;
шешири; крзно (одећа); оковратници који се скидају;
женске најлонске чарапе, трико; гумирана одећа за
скијање на води; комплети (одећа); одела; готова,
конфекцијска одећа; кравате; горњи делови обуће;
камашне, доколенице; кратке панталоне бермуде;
панталоне; бициклистичка одећа; спољна одећа;
рукавице (одећа); конфекцијска постава (делови
одеће); шалови, мараме; мараме, шалови; ешарпе као
одећа; крзнени шалови; прслуци; капути; дресови
(одећа); сукње; спортске мајице, дресови; манжетне;
манжетне кошуља (одећа); одећа за плажу; обућа за
плажу; пиџаме; хаљине; огртачи, капути; мантили;
униформе; пуњене јакне (одећа); јакне (одећа); капе
за купање; купаће гаће; одећа за купање;
бадемантили; ципеле; спортске ципеле; спортске
чизме; траке за главу (одећа); виндјакне; бандана
мараме; одећа од имитације коже; одећа од коже;
мајице; џепне марамице; папирни шешири (одећа);
маске за спавање; сукње-панталоне; хеланке
(панталоне); хаљине на трегере; хаљине без рукава;
визири, штитници од сунца као покривала за главу ;
спортске трегер мајице; глежњаче; везена одећа;
заштитне мајице за водене спортове (расх гуардс);
одећа са лед светлом; мараме за главу.
30: кондиторски производи за украшавање
новогодишње јелке; ароме за кафу; кекс;бисквити,
суви колачићи; сладни бисквити; слаткиши од
пеперминта; слаткиши; бомбоне; вафел производи;
слатке земичке, колачићи; какао; кафа; непржена
кафа; биљни препарати за употребу као замена за
кафу; колачи; карамеле (бомбоне) карамеле
(слаткиши) ;чоколада; марципан; слаткиши од
ЗИС / RS / IPO

Ж
шећера слаткиши; колачићи од ђумбира; ситни
колачи; шећер; какао напици са млеком пића од кафе
са млеком пића од чоколаде са млеком; макарунси;
мед; пастиле (бомбоне) ;пти-бер кекс; пралине;
ванилин (замена за ванилу) ; слаткиши од бадема
посластице од кикирикија; пића на бази кафе; пића
на бази какаоа; пића на бази чоколаде; замене за
кафу; кристализовани камени шећер; коштуњаво
воће са чоколадним преливом; макарунси од кокоса.
41: вођење забавних догађаја, културних догађаја,
спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и
забавних и културних активности; вођење
конференција; вођење културних активности; вођење
културних догађаја; вођење образовних догађаја;
договарање,
реализација
и
организација
конференција;
договарање,
реализација
и
организација концерата; договарање, реализација и
организација семинара; електронске публикације са
информацијама о широком распону тема на мрежи;
електронске публикације текстова и штампаног
материјала, осим рекламних текстова, на интернету;
информативне услуге у виду извештавања о
актуелним догађајима; образовање и обука из
области музике и забаве; онлајн издавање
електронских магазина; организација и вођење
културних и рекреативних активности; организација
и договарање музичких догађаја и других културних
и уметничких догађаја; организација и представљање
приредби, такмичења, игара, концерата и забавних
догађаја; организација представа и концерата;
организовање догађаја из области културе;
организовање догађаја из области културе у
добротворне сврхе; организовање догађаја у културне
сврхе; организовање и вођење културних активности;
организовање и вођење музичких концерата;
организовање и вођење уметничких изложби у
културне или образовне сврхе; организовање
изложби, семинара и конференција; организовање и
реализација конференција и изложби за културне и
образовне потребе; организовање и реализација
конференција и семинара; организовање и реализација
конференција, конвенција и изложби за културне или
образовне
потребе;
организовање
концерата;
организовање културних и уметничких догађаја;
организовање музичких концерата; организовање
музичких
концерата
у
добротворне
сврхе;
организовање музичких наступа уживо; организовање
наступа; организовање наступа из области културе;
пружање електронских публикација које се не могу
преузети са глобалне рачунарске мреже или путем
интернета; пружање информација, коментара и
чланака у области музике путем рачунарских мрежа;
пружање информација у вези са образовањем, обуком,
забавом, спортским и културним активностима;
пружање информација у области музике; пружање
услуга из области забаве у виду извођења музичких

89

Ж
садржаја уживо; уређивање, вођење и организовање
конференција, конгреса, колоквијума, радионица
[обука], семинара и симпозијума; уређивање
електронских публикација; уређивање штампаних
садржаја и текстова, осим рекламних текстова;
уређивање штампаног материјала који садржи слике,
осим за рекламне потребе; услуге консултација и
информисања које се односе на договарање,
реализацију и организацију конференција; услуге
консултација и информисања које се односе на
договарање, реализацију и организацију концерата.
(111) 82205
(210) Ж- 2021-1595

(181) 14.09.2031.
(220) 14.09.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) GRADSKA PRŽIONICA DOO BEOGRADSAVSKI VENAC, Гучевска 10, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Никола Премовић, Булевар Михајла
Пупина 165/а, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.10; 27.05.15; 28.05.00
(511) Кл. 30: кафа; чај; какао; замена кафе; шећер; мед.
Кл. 35: оглашавање, нарочито сортирање разних
производа за рачун трећих лица; услуге оглашавања,
маркетинга и промоције; услуге односа са јавношћу;
организовање, нарочито организовање трговачких
сајмова и изложби за комерцијалне и рекламне сврхе.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 82206
(210) Ж- 2021-989

(181) 01.06.2031.
(220) 01.06.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) Урош Томановић, Теодора Драјзера 4-9,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 26.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) ЦМYК: 0, 0, 0, 60, РГБ: #848688; ЦМYК: 0, 0,
0, 100, РГБ: #373435; црвена- ЦМYК: 0, 100, 100, 0,
РГБ: #Ф00911; сива- ЦМYК: 0, 0, 0, 60,РГБ:
#848688.
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(526) "RING BUS"
(511) Кл. 9: машине за рачунање; акумулатори,
електрични, за возила; аларми; алармна звона,
електрична; амперметри; апарат за регулисање
топлоте; апарати за демагнетизацију магнетних
трака.ац/дц извори напајања; ац/дц инвертори; ац/дц
претварачи наизменичне струје у једносмерну; биос
[основни улазно/излазни системи] софтвер; дц/ац
инвертори; дц/ац претварачи једносмерне струје у
наизменичну; дц/дц конвертори; дц/дц претварачи
ниског профила; дц улази за напајање електричном
енергијом;
дмб
[радиодифузија
дигиталних
мултимедијалних сигнала] телевизијски пријемници;
хдми каблови; лед микроскопи; лоран уређаји за
навигацију; [пос] терминали; [тфт-лцд] екрани са
транзистором танког филма и течним кристалима;
усб адаптери; усб каблови; усб каблови за мобилне
телефоне; усб картице; усб кључеви за аутоматско
покретање претходно програмираних урл адреса; усб
модеми; усб оперативни софтвер; усб флеш меморије
у облику кредитних картица; усб хардвер; wан
рутери; wеб камере; x-y плотери; адаптери за усб;
адаптери за каблове; акцелерометри; аларми за дим;
аларми за цурење гаса; ампер-сат метри; аналогнодигитални претварачи; антене; антенски појачивачи;
антенски филтери; апарати за анализу ваздуха;
апарати за бележење времена; апарати за видео
мултиплексирање; апарати за даљинско управљање*;
апарати за детекцију пламена; апарати за дигиталне
телефонске централе; апарати за евидентирање
времена и датума; апарати за електричну и
електронску контролу који се користе уз апарате или
инсталације за вентилацију; апарати за електричну и
електронску контролу који се користе уз апарате или
инсталације за грејање; апарати за електричну и
електронску контролу који се користе уз апарате или
инсталације код клима уређаја; апарати за кодирање
и декодирање; апарати за контролу статичког
електрицитета; апарати за магнетну резонанцу [мри],
који нису за медицинску употребу; апарати за
мерење; апарати за мерење атмосферског кисеоника;
апарати за мерење брзине; апарати за мерење брзине
[фотографски]; апарати за мерење притиска; апарати
за мерење радијације; апарати за мерење
радиоактивности; апарати за обраду података;
апарати за обраду, пренос и чување информација у
бази података; апарати за обраду текста; апарати за
обуку; апарати за праћење и снимање рада машина;
апарати за пренос видео записа; апарати за пренос
звука; апарати за пренос звука или слике; апарати за
пренос и репродукцију звука или слике; апарати за
пренос радио програма и радио-релејних порука;
апарати за пренос сигнала; апарати за прецизна
мерења; апарати за пријем и слање радијског
емитовања; апарати за репродуковање звука; апарати
за репродукцију звука или слике; апарати за
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сигнализацију у железници, светлосни или
механички; апарати за снимање звука; апарати за
снимање звука или слике; апарати за снимање звука
и слике; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука, слике и података; апарати за
снимање, пренос или репродукцију информација;
апарати за снимање слике; апарати за снимање,
чување, пренос и репродукцију звука и слике;
апарати за улаз, излаз, пренос и чување података;
апарати и инструменти за вагање; апарати и
инструменти за даљинско управљање; апарати и
инструменти за електричну и електронску контролу;
апарати и инструменти за контролу [надзор]; апарати
и инструменти за мерење и контролу; апарати и
инструменти
за
микроскопију;
апарати
и
инструменти за микроскопију скенирајућом сондом;
апарати и инструменти за сигнализацију; апарати и
рачунари за обраду података; апликације за мобилне
уређаје које се могу преузети; апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати;
апликацијски софтвер; апликацијски софтвери за
паметне телефоне; бежичне метеоролошке станице;
бесплатни софтвер; биоинформатички софтвер;
биолошки микроскопи; бројачи; ваге; детектори;
детектори дима; дигиталне метеоролошке станице;
дигитални апарати за телекомуникацију; дигитални
мерачи силе; дигитални микс-пултови; дигитални
процесори гласовних сигнала; дигитални процесори
звука; дигитални процесори сигнала; дигитални
термостати за контролу климатизације; електричне и
електронске инсталације за видео надзор; електричне
инсталације за даљинско управљање индустријским
процесима;
електрични
извори
напајања;
електронска табла за приказ порука; електронске
базе података снимљене на рачунарским медијима;
електронске ваге; електронске картице са чипом;
електронски
апарати
за
бежични
пријем,
складиштење и пренос података и порука;
електронски апарати за даљинско управљање
сигналима; електронски механизми за закључавање
сефова;
електронски
нумерички
дисплеји;
електронски регулатори електричне енергије;
електронски рекламни екрани; електронски системи
за контролу машина; електронски системи контроле
приступа за блокирање врата; електронски уређаји за
надзор; електронски уређаји за обраду података;
електронски уређаји за обраду слике; електронски
уређаји за приказивање резултата; електронски
уређаји за телекомуникацију; електронски читачи
картица; ендоскопске камере у индустријске сврхе;
енергетски претварачи; етернет адаптери; етернет
каблови; етернет картице; етернет прекидачи;
етернет примопредајници; етернет репетитори;
етернет
управљачки
склопови;
етикете
са
интегрисаним чиповима за идентификацију радио
фреквенција [рфид]; етикете са кодовима које се
ЗИС / RS / IPO
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могу
очитавати
машински;
интерактивни
мултимедијални програми за рачунарске игре;
интерактивни мултимедијални рачунарски програми;
интерактивни мултимедијални софтвер за игре;
интерактивни рачунарски софтвер; интерактивни
терминали са екранима осетљивим на додир; интернет
сервери; интернет телефони; интерфејси за рачунаре;
интранет сервери; јединице за видео приказ; јединице
за електрично напајање; јединице за надзор напона;
компаратор; компјутерски програми за приступање
интернету и коришћење интернета; компјутерски
хардвер; кориснички приручници за рачунар у
електронском формату; микроскопи; мини рачунари;
модули интегрисаних кола; носиви монитори са видео
дисплејем; носиви рачунари; оперативни софтвер за
виртуелну приватну мрежу [впн]; оперативни софтвер
за локалне мреже [лан]; оперативни софтвер за мрежу
широког подручја [wан]; оперативни софтвер сервера
за приступ мрежи; панели за дистрибуцију електричне
енергије; периферна опрема за рачунаре и опрему за
обраду података; поларизујући микроскопи; помоћни
програми за спровођење дијагностике рачунарског
система; помоћни рачунарски програми за компресију
података; помоћни рачунарски програми за
руковођење
датотекама;
помоћни
рачунарски
програми који се могу преузети; помоћни рачунарски
софтвери, који се могу преузети; преносиви рачунари;
претварачи; програми за мрежне оперативне системе;
програми за обраду података; програми за обраду
података снимљени на машински читљиве носаче
података; програми оперативног система; рачунари;
рачунарски програми за обраду података; рачунарски
програми за омогућавање контроле приступа или
улаза; рачунарски програми за повезивање са
удаљеним рачунарима и рачунарским мрежама;
рачунарски
програми
за
употребу
у
телекомуникацијама; рачунарски програми и софтвер;
рачунарски програми [софтвер]; рачунарски системи;
рачунарски софтвер; рачунарски софтвер за употребу
у аутоматизацији и управљању пословним процесима;
рачунарски софтвери за блокчејн анализу података
(класа 9); рачунарски софтвери за блокчејн
међутрансфере; рачунарски софтвери за блокчејн
мобилне апликације и новчанике; рачунарски
софтвери за блокчејн технологију; рачунарски
софтвери за блокчејн технологију и криптовалуте;
рачунарски софтвери за интеракцију са блокчејн
платформама; рачунарски хардвер и фирмвер;
регулатори напона; регулатори светла; регулатори
снаге светла, електрични; ручни рачунари; системи за
гашење пожара; системи за јавно обраћање; системи
за обраду података; софтвер; софтвер за графичко
корисничко окружење (интерфејс); софтвер за надзор
индустријског процеса; софтвер за обраду слика,
графика и текстова; софтвер за рачунарске
оперативне системе; софтвери за анализирање
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говора; софтвери за анализирање лица; софтвери за
интерфејс рачунара; софтвери за паметне телефоне;
софтвери за препознавање гласа; софтвери за
препознавање лица; софтвери за препознавање
покрета; софтвери за препознавање слике; софтвери за
распознавање
гласа;
стабилизатори
напона;
стабилизатори напона струје; струјни адаптери; струјни
контролери; струјни разделници; телекомуникацијска
опрема; телекомуникацијске машине и апарати;
термостати; упуства за рад и употребу за рачунаре у
дигиталном формату; упуства за рад и употребу за
рачунарски софтвер у дигиталном формату; упуства за
рад и употребу за рачунарски софтвер у дигиталном
формату на цд-ром-овима; упуства за рад и употребу у
дигиталном формату; уређаји за даљинско отварање и
затварање врата; уређаји за преклапање аудио сигнала;
уређаји за пренос и пријем даљинског преноса; уређаји
за репродукцију видео садржаја; уређаји за репродукцију
за носаче звука и слике; уређаји за синхронизацију звука;
уређаји за снимање, пренос и репродукцију звука и
слике; услужни рачунарски програми; фотонапонски
инвертери; фотонапонски модули; чворишта за
рачунарске мреже; чворишта, прекидачи и рутери за
рачунарске мреже.
Кл. 35: ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; вођење књига [књиговодство];
компјутерско управљање подацима; маркетинг у оквиру
издавања софтвера; помоћ у пословном или
индустријском управљању; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; прикупљање
информација у компјутерске базе података; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању].
Кл. 42: ажурирање рачунарског софтвера; анализе
рачунарских система; дизајнирање рачунарског
софтвера; дизајнирање рачунарских система;
електронско похрањивање података; енергетска
ревизија;
инжењерске
услуге;
инсталирање
рачунарског
софтвера;
научна
истраживања;
платформа као услуга [PaaS]; праћење рачунарских
система
даљинским
приступом;
рачунарско
програмирање; рачунарство у облаку; развој
софтвера у оквиру издавања софтвера; развој
рачунарских
платформи;
пружање
научних
информација, савета и консултација које се односе на
смањење емисије угљеника; пружање информација у
вези
са
рачунарским
технологијама
и
програмирањем путем веб-сајта; саветовање у вези
информационих технологија; саветовање у области
дизајна и развоја рачунарског хардвера; саветовање у
области рачунарског софтвера; саветодавне услуге из
области комјутерске технологије; саветодавне услуге
из
области
телекомуникационе
технологије;
саветодавне услуге из области технологије; софтвер
у виду сервиса [SaaS]; услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга.
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(111) 82207
(210) Ж- 2021-923

(181) 24.05.2031.
(220) 24.05.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) ROAMING SMART SOLUTIONS, Јужни
булевар 10, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, тамно сива.
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
оптички, за вагање, мерење, сигнализацију,
откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, aкумулацију, регулисање
или контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за
роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за подводно пливање;
апарати за гашење пожара.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; штампарска слова, клишеи.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања у области система техничке заштите,
односно у области техничког обезбеђења (видео
надзор, систем заштите од пожара, систем контроле
приступа, систем детекције метала/експлозива,
систем за глобално позиционирање лица и покретних
добара).
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Кл. 38: услуге телекомуникација.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
Кл. 45: правне услуге; сулуге обезбеђења ради
физичке заштите материјалне имовине и лица;
индивидуалне и друштвене услуге које пружају
други, ради задовољавања потреба појединаца у
области система техничке заштите, односно
техничког обезбеђења
(видео надзор, систем
заштите од пожара, систем контроле приступа,
систем детекције метала/експлозива, систем за
глобално позиционирање лица и покретних добара).
(181) 07.05.2031.
(220) 07.05.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) MBOX TERMINALS d.o.o. Beograd-Novi
Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 121, 11070,
Београд-Нови Београд, RS
(740) Живорад Иконовић, адвокат, Драгослава
Јовановића 7, 11000, Београд
(540)

Ж
(540)

Tenia
(511) Кл. 5: дулоксетин тврда гастрорезистентна
капсула за медицинско лечење.
(111) 82211
(210) Ж- 2021-1247

(181) 12.07.2031.
(220) 12.07.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) ALUNA DOO NOVI SAD, Булевар цара Лазара
46, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Наташа Ботић, Јована Бошковића 2,
21000, Нови Сад
(540)

(111) 82208
(210) Ж- 2021-792

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста, бела.
(511) Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске
услуге; хигијенска заштита и нега лепоте за људе и
животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и
шумарства; услуге салона лепоте.
(111) 82212
(210) Ж- 2021-1224

(531) 19.03.03; 26.15.09; 27.03.15; 27.05.10; 29.01.04
(591) тамно плава.
(511) Кл. 39: транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања.
(111) 82209
(210) Ж- 2021-1803

(181) 20.10.2031.
(220) 20.10.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
14, 24000, Суботица, RS
(540)

Dimerat
(511)
Кл.
5:
диметилфумарат
тврда
гастрорезистентна капсула за медицинско лечење.
(111) 82210
(210) Ж- 2021-1802

(181) 20.10.2031.
(220) 20.10.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
14, 24000, Суботица, RS
ЗИС / RS / IPO

(181) 13.07.2031.
(220) 13.07.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) Јелена Буча, Ђорђа Рајковића 14,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Стеван Костић, Бирчанинова 44,
11000, Београд
(540)

Kako sam postala Frajla
(511) Кл. 16: књиге, свеске, папир, постери, бележнице,
нотеси, албуми, оловке, оловке за цртање, држачи
оловака, кутије за оловке, улазнице, папирне или
картонске кутије, каталози, књиге са песмама или
нотама, материјали за цртање, комплети за цртање,
коверте, фотографије [штампане], фото-гравуре, цртежи,
скице, штампани роковници, дописнице, разгледнице,
штампане ствари, штампане публикације, приручници,
књижице, наливпера, магазини [периодични], врећице
[коверте, кесе] од папира или пластике за паковање,
обележивачи за књиге, маркери за књиге, честитке,
разгледнице, алманаси, календари, несесери са прибором
за писање, плакати од папира или картона, етикете од
папира или картона, музичке честитке, летци, флајери,
држачи страница књига, штампане музичке партитуре,
заштитне корице за књиге.
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Ж
Кл. 35: услуге онлајн малопродаје дигиталне музике
која се преузима са интернета, услуге онлајн
малопродаје мелодије звона које се преузимају са
интернета, услуге онлајн малопродаје претходно
снимљене музике и филмова који се преузимају са
интернета, рекламирање преко плаката, непосредно
оглашавање путем поште, оглашавање, рекламирање,
рекламирање на радију, рекламирање преко
телевизије, стенографске услуге, онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи, писање рекламних текстова.
Кл. 41: онлајн издавање електронских књига и
часописа, електронско издаваштво, издавање
текстова, осим рекламних текстова, издавање књига,
организовање изложби за културне или образовне
потребе, извођење представа уживо, организовање
представа, свечаности (услуге импресарија), услуге
караока, писање текстова, организовање и
спровођење концерата, организовање модних ревија
за забавне сврхе, омогућавање коришћења онлајн
музике, која се не може преузимати, омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати,
услуге
разоноде,
организовање
такмичења (образовних или забавних).
(111) 82213
(210) Ж- 2021-793

(181) 07.05.2031.
(220) 07.05.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) MILŠPED ONE d.o.o. Beograd-Novi Beograd,
Јурија Гагарина број 20Н, 11070, Београд-Нови
Београд, RS
(740) Живорад Иконовић, адвокат, Драгослава
Јовановића 7, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.04
(591) црвена, плава.
(511) Кл. 39: транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања.
(111) 82214
(210) Ж- 2021-791

(181) 07.05.2031.
(220) 07.05.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) MBOX TERMINALS d.o.o. Beograd-Novi
Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 121, 11070,
Београд-Нови Београд, RS
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(740) Живорад Иконовић, адвокат, Драгослава
Јовановића 7, 11000, Београд
(540)

MBOX TERMINALS
(511) Кл. 39: транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања.
(111) 82215
(210) Ж- 2021-794

(181) 07.05.2031.
(220) 07.05.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) Preduzeće za usluge špedicije i trgovinu
"MILŠPED" d.o.o Beograd, Булевар Зорана
Ђинђића 121, 11070 Београд-Нови Београд, RS
(740) Живорад Иконовић, адвокат, Драгослава
Јовановића 7, Београд
(540)

MILSPED
(511) Кл. 36: послови везани за непокретости.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања.
(111) 82216
(210) Ж- 2021-1397

(181) 11.08.2031.
(220) 11.08.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) Марко Симоновић, Растка Петровића 33,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.03.02; 05.01.16; 06.03.20; 24.17.03; 26.01.13;
26.01.15; 27.05.01
(511) Кл. 29: замрзнуто, сушено и кувано воће и
поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; млеко, сир,
путер, јогурт и други млечни производи.
Кл. 30: хлеб, пецива и кондиторски производи;
чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед;
шећер, мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со,
додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље;
сирће,
сосови
и
други
додаци
јелу.
Кл. 33: алкохолна пића (изузев пива).

ЗИС / RS / IPO
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(111) 82217
(210) Ж- 2021-1640

(181) 21.09.2031.
(220) 21.09.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) Tritonex d.o.o., Срете Младеновића 2,
34000, Крагујевац, RS
(540)

(531) 03.11.12; 03.11.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15
(591) љубичаста, зелена, плава, розе, беж, наранџаста
(511) Кл. 16: лепљиве траке за канцеларијску
употребу; лепљиве траке за папир или употребу у
домаћинству; самолепљиве траке за паппир или
употребу у домаћинству.
(111) 82218
(210) Ж- 2021-1627

(181) 21.09.2031.
(220) 21.09.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 27.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03
(591) зелена-R 82, G184, B74
(511) Кл. 7: витла; вршалице; машине за вршидбу;
грађевинске машине; дрљаче; дрљаче које тегли
трактор; дрљаче (машине за земљане радове);
грабуље за сено које тегли трактор; машине за
вршидбу; машине за дробљење; пољопривредне
машине наиме: плугови, атомизери, сетвоспремачи,
житне сејалице, кукурузне сејалице, утоварне руке,
расипачи минералног ђубрива, машине за расипање
стајског ђубрива, машине за распршивање ђубрива,
мотокултиватори, опрема за расипање ђубрива коју
тегли трактор, опрема за расипање стајског ђубрива
коју тегли трактор, пољопривредни култиватори,
резачи пањева, сврдла за земљу, сејалице за
распршивање семена, сејачице за пољопривредне
машине, сејачице које тегли трактор (машине),
ЗИС / RS / IPO

Ж
тањираче, мулчери, механички расипачи, тањираче,
механички берачи, елеватори, сејалице семена,
косилице, косилице травњака, рото фрезе, растурачи
стајњака, сакупљачи сена, подривачи, комбајни,
комбајни које тегли трактор, гумене гусенице као
делови гусеничара на пољопривредним машинама;
жетелице за употребу у пољопривреди; машине за
балирање за употребу у пољопривреди, машине за
балирање у индустријске сврхе; машине за орање у
пољопривреди; машине за сакупљање откоса за
пољопривредне машине; машине за жетву; машине
за сејање; машине за одвајање жита; пољопривредне
дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне
машине за сетву; пољопривредне справе, осим
ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредне
справе, осим оних којима се ручно управља; ремење
за
пољопривредне
машине;
сејалице
за
пољопривредне машине; центрифугалне пумпе.
Кл. 11: системи за хидропонски узгој; системи
прскалица за наводњавање; системи прскалица за
наводњавање травњака.
Кл. 12: трактори; тракторске гуме; приколице;
приколице за радне машине; приколице за расипне
товаре; приколице са рудом; пољопривредни
трактори; полуприколице; цистерне (возила); теретне
приколице.
(111) 82219
(210) Ж- 2021-1647

(181) 21.09.2031.
(220) 21.09.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) Tritonex d.o.o., Срете Младеновића 2, Крагујевац, RS
(540)

(531) 26.03.04; 26.03.23; 26.03.24; 26.04.11; 26.04.18;
26.15.07; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) сива, бела, плаво-зелена
(511) Кл. 17:
материјал за звучну изолацију;
изолациони
материјали;
изолациони
филц;
изолациона платна.
Кл. 19: филц за грађевинарство.
(111) 82220
(210) Ж- 2021-1093

(181) 18.06.2031.
(220) 18.06.2021.
(151) 17.03.2022.
(732) Ivax International B.V. , Piet Heinkade 107, 1019
GM Amsterdam, NL
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)
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опекотина од сунца; фармацеутски препарати за
лечење опекотина од сунца; тинктуре за употребу у
медицини; препарати за лечење опекотина;
антипаразитски препарати; биљни екстракти за
медицинске намене; препарати за хемороиде; антиуринарни препарати; лековито биље у сушеном или
конзервисаном
облику,
додаци
исхрани;
препарати за третман акни; додаци исхрани са
козметичким дејством.
(111) 82222
(210) Ж- 2021-1382

(531) 26.05.04; 26.05.08; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.13
(591) сива, петролеј плава, теракота.
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за инхалаторе
за лечење респираторних болести и стања.
Кл. 9:
софтвер за снимање и праћење разних
респираторних догађаја и радњи, који се може преузети.
Кл. 10: инхалатори.
(111) 82221
(210) Ж- 2020-2315

(181) 29.12.2030.
(220) 29.12.2020.
(151) 17.03.2022.
(732) Bulat Shagzhin, Гробљанска 16г,
23205, Бело Блато, RS
(740) Адвокат Татјана Жунић Марић, Позоришни трг
7/6а, 21000, Нови Сад
(540)

(181) 09.08.2031.
(220) 09.08.2021.
(151) 18.03.2022.
(732) G. & G. S.r.l., Via C.A. Pizzardi 50,
40138 Bologna, IT
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

BD BAGGIES
(511) Кл. 25: одећа; одећа за споља; огртачи (одећа);
кошуље; мајице кратких рукава; поло мајице;
дуксерице; плетена одећа (одевни предмети); чарапе;
доњи веш; одећа за плажу; ноћна одећа; обућа;
покривала за главу; каишеви; шалови и столе;
кравате; мараме (одевни предмети); марамице
(одећа); рукавице; одевни предмети који се носе око
врата; спортска одећа; спортска обућа; спортска
покривала за главу.
(111) 82223
(210) Ж- 2021-1641

(531) 05.01.10; 05.01.11; 05.01.14; 05.01.16; 26.11.08;
27.05.01; 29.01.03
(591) зелена, бела.
(511) Кл. 1: бактеријски препарати, осим за употребу
у медицини и ветерини; витамини за употребу у
производњи додатака исхрани; витамини за употребу
у производњи козметике;
антиоксиданти за
употребу у производњи козметике; антиоксиданти за
употребу у производњи додатака исхрани; протеини
за употребу у производњи додатака исхрани.
Кл. 3: фитокозметички препарати; биљни екстракти
за козметичке намене; козметичке креме; масти за
козметичку употребу; сапун; козметички препарати
за купање; козметика; уља за козметичку употребу;
козметички препарати за негу коже; помаде за
козметичку употребу; козметички препарати;
препарати за негу ноктију.
Кл. 5:
витамински препарати; дезинфекциони
сапуни; медицински сапуни; антибактеријски
сапуни; масти за медицинску употребу; масти против
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(181) 23.09.2031.
(220) 23.09.2021.
(151) 18.03.2022.
(732) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. , Piet
Heinkade 107, 1019 GM, Amsterdam, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

DUONASE
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 82224
(210) Ж- 2021-1412

(181) 13.08.2031.
(220) 13.08.2021.
(151) 18.03.2022.
(732) Danube Petfoods d.o.o., Фенечка 107, Бољевци,
Сурчин, Београд, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03
(591) маслинасто зелена.
(511) Кл. 31: храна за кућне љубимце; храна за псе;
храна за мачке.

Ж
(540)

(111) 82225
(210) Ж- 2021-1413

(181) 13.08.2031.
(220) 13.08.2021.
(151) 18.03.2022.
(732) Danube Petfoods d.o.o., Фенечка 107, Бољевци,
Сурчин, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.04
(511) Кл. 31: храна за кућне љубимце; храна за псе;
храна за мачке.
(111) 82226
(210) Ж- 2021-1204

(181) 09.07.2031.
(220) 09.07.2021.
(151) 18.03.2022.
(732) AGROHIM&KEMOIMPEX DOO BEOGRAD,
Ресавска 66, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 18.01.07; 18.01.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, црна.
(511) Кл. 35: услуге велепродаје везане за возила;
услуге трговине пнеуматицима на велико и мало;
услуге трговине козметиком на велико и мало;
услуге трговине ауто опремом на велико и мало;
услуге трговине акумулаторима на велико и мало.
Кл. 37: услуге балансирања пнеуматика; услуге
поправке
пнеуматика;
услуге
инсталирања
пнеуматика.
(111) 82227
(210) Ж- 2021-1559

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 18.03.2022.
(732) Небојша Петровић, Омладинска 158, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Ковачевиић, Булевар
Михаила Пупина 16в, Београд
ЗИС / RS / IPO

(531) 24.17.02; 26.07.04; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) бела, плава, окер, црна, сива
(511) Кл. 10: хирушки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти; вештачки
удови очи и зуби; ортопедски артикли; хирушки
материјали за зашивање; терапеутски и помоћни
уређај за хендикепиране особе; апарати за масажу;
апарати, уређаји и производи за одојчад; апарати за
ДНК и РНК тестове за употребу у медицини.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање
и развој рачунарског хардвера и софтвера
Кл. 44: медицинске услуге; услуге медицинских
клиника; болничке услуге; здравствена нега;
медицинска помоћ; услуге кућне неге; услуге банке
крви; фармацеутски савети; услуге психолога; услуге
вештачке оплодње; услуге вештачке оплодње ин
витро; услуге телемедицине; фармацеутске услуге
припремања лекова према рецепту; терапеутске
услуге; изнајмљивање медицинске опреме; услуге
здравствених
центара;
услуге
алтернативне
медицине; услуге саветовања о здрављу; услуге
центара за опоравак.
(111) 82228
(210) Ж- 2021-1981

(181) 19.11.2031.
(220) 19.11.2021.
(151) 18.03.2022.
(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б., 11080,
Београд (Земун), RS
(540)

FLURBISEPT
ФЛУРБИСЕПТ
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 82229
(210) Ж- 2021-1680

(181) 30.09.2031.
(220) 30.09.2021.
(151) 21.03.2022.
(732) Удружење грађана „Музеј чоколаде“,
Тадеуша Кошћушка 18, 11000, Београд, RS

97

Ж
(740) Алекса В. Анђелковић, адвокат, Краља Милана
21, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.16; 03.07.01; 03.07.24; 23.01.01; 26.01.14;
26.01.15; 26.01.18; 26.01.21; 26.01.24; 27.05.01;
27.05.22; 29.01.06; 29.01.07
(591) тамно браон, светло браон боја, бела
(511) Кл. 35: организовање изложби за привредне
или рекламне потребе.
Кл. 41: организовање изложби за културне или
образовне потребе; услуге разоноде; услуге музеја
[презентације, изложбе]; организовање и вођење
радионица [обука].
(111) 82230
(210) Ж- 2021-1432

(181) 18.08.2031.
(220) 18.08.2021.
(151) 22.03.2022.
(732) Милош Стевић and Милош Шутаковић,
Кнеза Милоша 35, 37000, Крушевац, RS i Академска
14, 11080, Београд, RS
(740) Мамић Ана, Господар Јевремова 41, 11000, Београд
(540)
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(740) Адвокат Богдан Миленковић, Краљице
Наталије 23а, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06
(591) сива, зелена, плава
(511) Кл. 35:
услуге које пружају лица или
организације чији је главни циљ нарочито помоћ у
раду или управљању привредним друштвима, помоћ
у вођењу послова или комерцијалних функција
индустријских
или
трговачких
привредних
друштава, као и услуге које пружају привредна
друштва која се баве оглашавањем (рекламирањем),
тако што за рачун других лица комуницирају са
јавношћу путем свих медија, рекламирајући све
врсте роба и услуга.
Кл. 39: услуге транспорта људи, животиња или робе
са једног места на друго железницом, путем,
воденим путем, ваздухом или цевоводом и услуге
нужно повезане са таквим траснпортом, као што је
складиштење робе у свим типовима објеката за
складиштење, магацинима или другим врстама
зграда ради њиховог чувања или обезбеђења.
(111) 82232
(210) Ж- 2021-339

(181) 02.03.2031.
(220) 02.03.2021.
(151) 22.03.2022.
(732) WIENERBERGER DOO KANJIŽA,
Суботички пут бр. 57, 24420, Кањижа, RS
(740) Даница Новак, Бранислава Нушића бр.17,
24000, Суботица
(540)
(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21
(511) Кл. 10: ортопедски улошци.
Кл. 18: кожа и имитација коже, а нарочито торбе,
ташне, кофери, каишеви, новчаници.
Кл. 25: обућа, одећа и покривала за главу.
(111) 82231
(210) Ж- 2021-1503

(181) 01.09.2031.
(220) 01.09.2021.
(151) 22.03.2022.
(732) LING MOBILITY SOLUTIONS DOO, Илије
Гарашанина 12, 21000, Нови Сад, RS
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(111) 82233
(210) Ж- 2021-337

(181) 02.03.2031.
(220) 02.03.2021.
(151) 22.03.2022.
(732) WIENERBERGER DOO KANJIŽA,
Суботички пут бр. 57, 24420, Кањижа, RS
(740) Даница Новак, Бранислава Нушића бр.17,
24000, Суботица
(540)

(531) 27.05.01; 28.05.00; 29.01.01
(591) црвена.
(511) Кл. 19: кровне плочице, неметалне.
(111) 82234
(210) Ж- 2021-338

(181) 02.03.2031.
(220) 02.03.2021.
(151) 22.03.2022.
(732) WIENERBERGER DOO KANJIŽA,
Суботички пут бр. 57, 24420, Кањижа, RS
(740) Даница Новак, Бранислава Нушића бр.17,
24000, Суботица
(540)

(531) 27.05.01; 29.01.01
(591) црвена.
(511) Кл. 19: кровне плочице, неметалне.
(111) 82235
(210) Ж- 2021-1827

(181) 25.10.2031.
(220) 25.10.2021.
(151) 22.03.2022.
(732) EDMOND PHARMA SRL, Via S.S. dei Giovi
131, 20037 PADERNO DUGNANO (MI), IT
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

ERDOTIN
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 82236
(210) Ж- 2021-1684

(181) 30.09.2031.
(220) 30.09.2021.
(151) 22.03.2022.
(732) Марина Рајковић /Марина Рајковић ПР
Артон-Центар за уметничко образовање, Булевар
ЈНА 5а, 11042, Београд, RS
(540)

(531) 24.17.02; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена (RGB EF675E)
(511) Кл. 16: акварел боје; бележнице; беле школске
табле; бележнице за писање; беџеви од папира;
билтени; блокови за белешке; блокови за
записивање;
блокови
за
цртање;
блокови
[канцеларијски материјал]; блокови са папиром за
писање; божићне честитке; бојице; брисачи за беле
табле; брисачи за школске табле [брисачи креде];
брошуре; вежбанке; визит карте; визит картице;
вискозни папир за умотавање, украсни папир;
воштане боје; воштане бојице; врећице [коверте,
кесице] од папира за паковање; врећице [коверте,
кесе] од папира или пластике, за паковање; врећице
[коверте, кесице] од пластике за паковање; врећице
од папира за паковање; гумени печати; гуме ни
печати за документа; гумиране траке за
канцеларијску или кућну употребу; гумице за
брисање; дечије радне свеске; дечији комплет папира
за ликовно; дидактичке картице [наставни
материјали]; дневници; држачи страница књига;
етикете за обележавање; етикете од папира или
картона; етикете, не од текстила, за бар кодове;
заставе од папира; заштитне корице за књиге;
заштитне навлаке за листове папира и странице
књига;
илустрације;
илустровани
нотеси;
интерактивне
едукативне
књиге
за
децу;
каландрирани папир; календари; канцеларијске
портфолио фасцикле; канцеларијске фасцикле;
канцеларијске футроле; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; картонске
кутије; картонске кутије за поклоне; кесе од папира
или пластике за паковање; књиге; књиге за бојење;
књиге за децу; књиге за децу са аудио компонентама;
књиге новчаних примања; књиге пословне
евиденције; књиге расхода; књиге рачуна; књиге са
песмама или нотама; књиговодствене књиге;
књиговодствени обрасци; коверте; кожни омоти за
роковнике; комплети за цртање; кутије за оловке;
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кутије за печате; кутије од картона за паковање;
кутије са бојама [школски материјал]; лењири за
цртање; леци, флајери; материјали за цртање и
материјали за уметнике; материјали и масе за
моделирање за децу; материјали за цртање за
школске табле; музичке честитке, разгледнице;
нотеси; обележивачи за књиге; образовне књиге;
палете за сликаре; памфлети; папир за етикете; папир
за коверте; папир за копирање; папир за цртање;
папирне етикете; пастелне бојице [креде у боји];
пернице за оловке; печати који остављају отисак;
постери; празни обрасци; приручници; приручници
за
цртање;
регистратори;
регистратори
за
канцеларијску употребу; свеске; сликарске четкице;
сликарска платна за уметнике; сликарски блокови;
сликарски комплети за децу; уметничке пастеле;
уџбеници; фотографије штампане; формулари
[штампани]; хемијске оловке; четкице за сликаре;
штампане књиге са нотама; штампане књиге;
штампане књиге у области музичког образовања;
штампани образовни материјали; штампа ни
наставни планови; штампани наставни материјали;
штампани промотивни материјали; штампани
роковници; штампани сертификати; штампани
сертификати за награде; штампани упитници;
штампани флајери; штафелаји.
Кл. 41:
вођење забавних активности; вођење
забавних догађаја; вођење забавних догађаја,
културних догађаја, спортских догађаја уживо,
образовних догађаја, и забавних и културних
активности; вођење културних активности; вођење
културних догађаја; вођење обилазака културних
знаменитости у образовне сврхе са водичем; вођење
образовних догађаја; вођење образовних курсева;
вођење радионица за обуку; вођење радионица и
семинара; договарање, реализација и организација
концерата; договарање, реализација и организација
семинара; електронске публикације текстова и
штампаног материјала, осим рекламних текстова, на
интернету; забава посредством радија; забава у виду
извођења вокалних дела уживо; забава у виду
извођења плесних садржаја уживо; забава у виду
извођења уживо аудио и визуелних дела; забава у
виду концертних наступа; забава у виду наступа
глумаца уживо; забава у виду наступа музичких
вокалних група; забава у виду наступа музичких
група; забава у виду наступа певача; забава у виду
наступа симфонијских оркестара; забава у виду
наступа уживо; забава у виду наступа уживо и
наступа замаскираних ликова уживо; забава у виду
наступа уживо од стране музичких оркестара; забава
у виду наступа уживо од стране рок група; забава у
виду оркестарских наступа; забава у виду плесних
наступа; забава у виду позоришних представа;
забавне и културне активности; извођења певача;
извођење концерата; извођење музичких концерата;
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извођење опера; извођење представа уживо;
издавање и уређивање књига; издавање и уређивање
штампаног материјала и текстова, осим рекламних
текстова; издавање календара; издавање каталога;
издавање књига; издавање образовних материјала;
издавање партитура; издавање приручника; издавање
проспеката; издавање текста песама у облику књиге;
издавање текста песама у форми партитуре;
издавање текстова и слика, и у електронском
формату, осим за рекламне потребе; издавање
уџбеника; издавање часописа у електронском
формату; издавање штампаног материјала; издавање
штампаног материјала у електронском формату;
изнајмљивање аудио и видео записа; изнајмљивање
аудио и видео опреме; изнајмљивање музичких
инструмената; изнајмљивање наставног материјала и
опреме; изнајмљивање носача снимљених података у
забавне сврхе; изнајмљивање образовних и
материјала за обуку; изнајмљивање образовних
материјала; изнајмљивање опреме, апарата и
сценографије за позоришне позорнице или
телевизијске студије; изнајмљивање позоришног
декора;
изнајмљивање
позоришних
костима;
изнајмљивање уређаја за снимање звучних и видео
записа; информативне услуге у виду извештавања о
актуелним догађајима; информације које се односе
на образовање и забаву; компоновање музике;
настава, обука; објављивање музичких текстова;
образовање и обука из области музике и забаве;
образовање одраслих; образовање, подучавање и
обука; образовне услуге које пружају асистенти за
лица са посебним потребама; образовно тестирање;
обука из области музике и забаве; одржавање
представа; омогућавање коришћења онлајн музике,
која се не може преузимати; омогућавање
коришћења простора и опреме за наступе;
омогућавање коришћења простора и опреме за
наставну обуку; омогућавање коришћења простора и
опреме за представе; омогућавање коришћења
простора и опреме плесних студија; омогућавање
привремене употребе онлајн образовних материјала
који се не могу преузети са интернета; онлајн
издавање електронских књига и часописа;
организовање догађаја из области културе у
добротворне сврхе; организовање догађаја у
културне сврхе; организовање етно фестивала у
забавне или културне сврхе; организовање забавних
активности
за
потребе
летњих
кампова;
организовање и вођење образовних курсева;
организовање и вођење образовних семинара;
организовање изложби за образовне потребе;
организовање и реализација конференција, конгреса,
концерата, симпозијума, семинара, курсева обуке,
часова и предавања; организовање и реализација
часова; организовање и спровођење концерата;
организовање конгреса и конференција за културне и
ЗИС / RS / IPO
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образовне
потребе;
организовање
концерата;
организовање културних и уметничких догађаја;
организовање курсева за обуку на образовним
институцијама;
организовање
курсева
обуке;
организовање музичких концерата у добротворне
сврхе; организовање музичких наступа уживо;
организовање наступа из области културе;
организовање образовних курсева; организовање
такмичења [образовних или забавних]; писање
текстова за песме; подучавање балета; подучавање из
области сценске уметности; подучавање из области
уметности; подучавање музике; подучавање певања;
подучавање у области музике; подучавање цртања;
позоришна продукција; подучавање шивења;
приказивање музичких представа у просторима за
наступање; приказивање позоришних представа;
приказивање филмова; припрема наставних планова,
курсева, уџбеника и испита; припремање обуке;
припремни курсеви за државне испите; продукција
звучних снимака; продукција музике; пружање
образовних курсева; пружање образовних курсева,
предавања, семинара и програма за обуку младих;
пружање онлајн услуга подучавања; пружање услуга
у области образовања; услуге изнајмљивања књига.
(111) 82237
(210) Ж- 2020-345

(181) 04.03.2030.
(220) 04.03.2020.
(151) 23.03.2022.
(732) Worldwide marketing Services d.o.o.,
Владимира Поповића, Генекс Апар. А108,
11070, Нови Београд, RS
(740) Адвкат Маја Максимовић, Дринчићева 32а,
Београд
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.05;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, жута, зелена, наранџаста, љубичаста,
бела.
(511) Кл. 39: пратња путника; ваздушни превоз;
превоз
амбулантним
колима;
изнајмљивање
аутомобила; превоз аутомобилом; превоз аутобусом;
превоз излетничким бродовима; изнајмљивање
чамаца; ледоломачке услуге; превоз камионом;
спасавање бродова; услуге превоза робе тегљачем;
превоз колицима на тегљење; железнички транспорт;
изнајмљивање коња; испорука пошиљки; паковање
робе; посредовање у вези са бродовима;
организовање
крстарења;услуге
превоза
за
ЗИС / RS / IPO

Ж
туристичка разгледања; истовар терета; испорука
робе; складиштење робе; дистрибуција воде;
дистрибуција електричне енергије; паркирање
возила; складиштење; изнајмљивање складишта;
трајектни превоз; речни превоз; бродски превоз робе;
услуге комерцјалног превоза терета; изнајмљивање
гаража; цевоводни транспорт;
изнајмљивање
простора за паркирање; изнајмљивање просторија за
хлађење; изнајмљивање хладњача за храну;
изнајмљивање возила; изнајмљивање путничких
вагона; изнајмљивање теретних вагона; превоз
намештаја; транспортне услуге; превоз бродом;
организовање превоза за туристичка путовања;
превоз путника; пилотирање; тегљење; резервисање
места за путовања; услуге спашавања [транспорт];
такси превоз; трамвајски превоз; шпедиција;
поморски превоз; превоз блиндираним колима;
превоз туриста; превоз и складиштење отпада;
селидбене услуге; складиштење чамаца, бродова;
посредовање у превозу робе; посредовање у
услугама шпедиције; посредовање у транспорту;
услуге возача; курирске услуге [достава пошиљки
или робе]; пружање информација у вези са услугама
складиштења; пружање информација о транспорту;
изнајмљивање ронилачких звона; изнајмљивање
ронилачких одела; изнајмљивање контејнера за
складиштење; изнајмљивање пртљажника за кров на
возилима; спасилачке операције [у транспорту ];
резервација превоза; путничке резервације; подводна
спасавања; умотавање, амбалажирање, робе; достава
порука [курирска служба]; достава новина; достава
робе наручене поштом; испорука енергије;
изнајмљивање тркачких аутомобила; изнајмљивање
инвалидских колица; услуге лучких радника;
физичко складиштење електронски сачуваних
података и докумената; лансирање сателита за друге;
испорука цвећа; франкирање поште; пружање
информација
о
саобраћају;
изнајмљивање
замрзивача; услуге флаширања [пуњења боца];
логистичке услуге у вези превоза [транспортна
логистика]; изнајмљивање ваздухоплова; превоз робе
баржама; изнајмљивање путничких аутобуса;
изнајмљивања
мотора
ваздухоплова;
превоз
драгоцености
уз
обезбеђење;
изнајмљивање
навиогационих
система;
паковање
поклона;
изнајмљивање трактора; прикупљање рециклираних
производа [транспорт]; изнајмљивање електричних
винских
подрума
[фрижидера];
допуњавање
банкомата
готовином;
услуге
заједничког
коришћења аутомобила [кар шеринг]; допуњавање
аутомата за продају.
(111) 82238
(210) Ж- 2021-1374

(181) 06.08.2031.
(220) 06.08.2021.
(151) 23.03.2022.
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(732) Петковић Александра, Ћирила и Методија
17/17, 18000, Ниш, RS
(540)

(531) 05.01.05; 05.01.16; 26.04.15; 26.05.04; 26.05.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03
(591) светло зелена, тамно зелена.
(511) Кл. 44: услуге опште медицине; услуге квантне
медицине; услуге хомеопатије; услуге акупунктуре;
услуге педијатрије; услуге пулмологије; услуге
дерматовенерологије; услуге естетске дерматологије,
услуге antiaging медицине.
(111) 82239
(210) Ж- 2021-1614

(181) 15.09.2031.
(220) 15.09.2021.
(151) 24.03.2022.
(732) DEXY CO d.o.o. Beograd, Тошин бунар 272,
11070, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Владан Симеуновић, Драгослава
Јовановића 7, 11000, Београд
(540)

(540)

(531) 26.04.03; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.15
(591) љубичаста, бела, роза, светло љубичаста,
резедо,, зелена
(511) Кл. 25: гаћице за бебе (доњи веш); горњи
делови обуће; горњи делови чизама; готова,
конфекцијска одећа; јакне (одећа); кабанице (одећа);
капе; комплети (одећа); кратке чарапе; мајице; обућа;
обућа за плажу; одећа за плажу; опрема за бебе
(одећа); папирни шешири (одећа); папуче; пиџаме;
портикле, које нису од папира; портикле са
рукавима, које нису од папира; рукавице (одећа).
Кл. 28:
игре, играчке и предмети за игру;
гимнастички и спортски артикли ; украси за јелке.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 82241
(210) Ж- 2021-1449

(181) 23.08.2031.
(220) 23.08.2021.
(151) 24.03.2022.
(732) Ана Крнета, Београдска 172, 11224, Врчин, RS
(540)
(531) 26.04.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.05
(591) жута, плава, црвена, зелена, љубичаста
(511) Кл. 25: гаћице за бебе (доњи веш); горњи
делови обуће; горњи делови чизама; готова,
конфекцијска одећа; јакне (одећа); кабанице (одећа);
капе; комплети (одећа); кратке чарапе; мајице; обућа;
обућа за плажу; одећа за плажу; опрема за бебе
(одећа); папирни шешири (одећа); папуче; пиџаме;
портикле, које нису од папира; портикле са
рукавима, које нису од папира; рукавице (одећа).
Кл. 28:
игре, играчке и предмети за игру;
гимнастички и спортски артикли ; украси за јелке.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 82240
(210) Ж- 2021-1615

(181) 15.09.2031.
(220) 15.09.2021.
(151) 24.03.2022.
(732) DEXY CO d.o.o. Beograd, Тошин бунар 272,
11070, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Владан Симеуновић, Драгослава
Јовановића 7, 11000, Београд
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(531) 24.15.21; 26.01.16; 26.01.24; 26.02.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Кл. 9:
магнети; декоративни магнети.
Кл. 10: биомагнетни прстенови за терапеутске или
медицинске сврхе; акупресурне наруквице; траке за
кинезитерапију; игле за акупунктуру; електрични
инструменти
за
акупунктуру.
Кл. 14:
накит; амајлије; наруквице; огрлице;
медаљони; прстење; минђуше.
(111) 82242
(210) Ж- 2021-1377

(181) 06.08.2031.
(220) 06.08.2021.
(151) 25.03.2022.
ЗИС / RS / IPO
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(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB,
Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 26.04.06; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) плава, бела, зелена.
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање; етикете и
налепнице; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за млеко и млечне
производе, нарочито млеко; јогурт; маслац;
маргарин; кефир; напитке од млека у којима млеко
преовлађује; намазне сиреве; беле меке сиреве;
полутврде сиреве; млеко у праху.
Кл. 29: млеко и млечни производи, нарочито млеко;
јогурт; маслац; маргарин; кефир; напици од млека у
којима млеко преовлађује; намазни сиреви; бели
меки сиреви; полутврди сиреви; млеко у праху.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
млеком и млечним производима, нарочито млеком,
јогуртом, маслацем, маргарином, кефиром, напицима
од млека у којима млеко преовлађује, намазним
сиревима, белим меким сиревима, полутврдим
сиревима, млеком у праху.
(111) 82243
(210) Ж- 2020-1366

(181) 17.08.2030.
(220) 17.08.2020.
(151) 25.03.2022.
(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., # 100,
NY 10601, White Plains, US
(740) Никола Клиска, Карановић & Партнерс о.а.д.,
Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

OFF-WHITE
(511) Кл. 3: козметика; козметичке маске; колоњске
воде; парфеми; мириси за личну употребу; тоалетна
вода; мириси за просторије; Потпури; сапуни, наиме,
сапуни за купање, козметички сапуни, сапуни за
бријање, мирисни сапуни, немедицински козметички
ЗИС / RS / IPO

Ж
сапуни, дезодорантни сапун, сапун против знојења;
шампон за тело; немедицински препарати за купање;
препарати против знојења и дезодоранси за личну
употребу; лосиони и балзами за после бријања;
лосиони за негу коже; немедицински препарати за
негу коже; етарска уља; мирисне перле за употребу у
кући, наиме, мирисна хидратантна крема за лице,
перле за купање, препарати за парфимисање ваздуха;
препарати за негу ноктију; лак за нокте и средство за
одстрањивање лака за нокте; шминка; немедицински
тоалетни производи[средства за личну хигијену];
препарати за негу косе; препарати за обликовање
косе; лосиони за косу; лак за косу; шампон; балзам за
косу; гел за косу; пена за косу; балзам за усне.
Кл. 4: свеће.
Кл. 9:
оптичарски производи, наиме, наочаре,
наочаре за сунце и рамови за наочаре и сочива и
додаци за наочаре, наиме, футроле и држачи;
заштитне кациге; празне УСБ меморије; сигналне
звиждаљке; спортске пиштаљке; звиждећи аларми;
магнетни компаси; мерни компаси; компаси за
одређивање правца, заштитне маске за немедицинску
употребу; маске за заштиту од прашине; торбе,
навлаке и футроле за носење лаптопова; футроле,
заштитне навлаке, носачи и постоља за употребу с
ручним дигиталним уређајима, наиме, са паметним
телефонима, таблетима и преносивим звучним и
видео уређајима за репродукцију; ручке, постоља и
носачи за ручне електронске уређаје, наиме, за
паметне телефоне, таблете и преносиве звучне и
видео уређаје за репродукцију; футроле за
слушалице.
Кл. 14: накит, наруквице, огрлице, привесци, игле
[накит], прстење, минђуше, дугмад за манжетне, сатови,
каишеви за сатове; драго и полудраго камење;
племенити метали и њихове легуре; уметничка дела од
племенитог метала; кутије за накит; кутије за накит од
племенитог метала; привесци за кључеве; прстенови за
кључеве; зидни сатови.
Кл. 16: лични организатори и планери; адресари;
планери; албуми за слике; календари; канцеларијски
прибор; прибор за радни сто који садржи држаче за
оловке, држаче за спајалице, спајалице, штипаљке,
футроле за оловке, гумице, оловке и хемијске оловке;
нотеси; фасцикле; обележивачи за књиге; папир за
увијање поклона; картонске кутије за поклоне;
поклон картице; разгледнице; честитке; креп папир
за паковање; папирне торбе за куповину; папирне
салвете;
уметничке
репродукције;
штампане
репродукције на платну; литографска уметничка
дела; уметничка дела од папира; слике и њихове
репродукције; постери; налепнице; лепљиве траке за
папир или употребу у домаћинству; носачи
лепљивих трака за папир или употребу у
домаћинству; папирне траке, лењири за техничко
цртање; лењири за цртање.
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Ж
Кл. 18: ручне торбе, цегери, женске ташне, клач
ташне, козметичке торбице које се продају празне,
врећице за куповину за вишекратну употребу,
новчаници, ранчеви, актовке, актен ташне, путне
торбе, сандуци, пртљаг, вишенаменске торбе,
кишобрани и сунцобрани, ђачке торбе, школске
торбе за књиге, коферчићи за козметику који се
продају празни, празни ковчежићи за козметику,
футроле за кључеве, држачи за кредитне картице,
кутије за визит карте, кутије за списе у облику торбе
(актовке), торбе за теретану, торбе за плажу,
спортске торбе, тоалетне торбице које се продају
празне; одећа за куће љубимце.
Кл. 20: намештај; огледала; јастуци; декоративни
јастуци;
кревети;
душеци;
идентификационе
наруквице, неметалне; рамови за слике; граничници
за врата, неметални и не од гуме; уметничка дела на
мешовитим подлогама састављена углавном од
полимера; уметничка дела од пластике или дрвета.
Кл. 21:
прибор за печење; послужавници с
ножицама (столићи); плехови за торте; сталци за
торте; сетови посуда за чување зачина, шећера,
брашна, кафе; цедиљке за цитрусе; прибор за
послуживање, секачи за кекс; лимови за колаче;
посуђе, наиме, дубоки тигањи, тигањи, лонци,
посуде за кување на пару, вок тигањи; држачи за
папирне убрусе који стоје на радној плочи; посуђе;
тањири; чиније; држачи за течни сапун; посуде за
пиће; шоље за пиће; чаше за пиће; шоље и тацне;
посуде за поширање јаја; преса за бели лук; ренда за
употребу у домаћинству; кућни прибор, наиме,
хватаљке за употребу у кухињи, шпатуле за кухињу,
цедиљке, шпатула за превртање, виљушке за кување;
виљушке за послуживање, кашике за кување, кашике
за сервирање, држачи за ножеве, жице за мућење,
ренде, неелектричне мешалице, кашике, цедиљке,
сита, ђевђири; кутлаче, кухињске даске за сецкање и
оклагије; послужавници за јело; држачи за салвете за
употребу у домаћинству; држачи за папирне убрусе
за употребу у домаћинству; бокали; млинови за со и
бибер; сланици и биберници; тацне за сервирање;
посуде за сервирање; послужавници за сервирање;
држачи за сапун; посуде за сапун; сталци за зачине;
чајници; неметални послужавици за употребу у
домаћинству; вазе; свећњаци; рукавице за рерну;
прибор за купатило, наиме, држачи за чаше;
отварачи за флаше; боце за пафреме које се продају
празне; кутије за пилуле за личну употребу;
прстенови за салвете; боце за воду које се продају
празне; четкице за зубе; четке за косу; чешљеви;
уметничка дела од стакла, порцелана, теракоте или
керамике; пластични подметачи; подметачи од
винила; сламке за пиће; држачи за средства за
дезинфекцију руку; кутије за средства за
дезинфекцију руку;
кутије
прилагођене
за
козметички прибор као што су четке за шминку и
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апликатори у облику штапића за наношење шминке;
електрични
прибори
за
скидање
шминке;
неелектрични прибори за скидање шминке;
апликатори за козметику; апликатори за шминку;
опремљене козметичке торбице; тоалетни несесери,
наиме, опремљени ковчежићи за козметику;
пудријере, кутије које се продају празне; сунђери за
шминкање; козметички сунђери.
Кл. 24: тканине и текстилна роба, наиме, тканине за
употребу у домаћинству, постељина, рубље за
купатило, прекривачи, чаршави за кревет, ћебад за
кревет, јоргани, килтови, прекривачи за кревете,
простирке за кревете, навлаке за јоргане, прекривачи
за кревет са карнерима, декоративна тканина за
постељину, замена за јастук, јастучнице, покривачи
за душеке, пешкири, пешкири за купатила, пешкири
за плажу, прекривачи за столове, завесе, марамице,
таписерије, памучна тканина, мебл штофови за
тапацирање намештаја и тканина за завесе,
декоративне рељефне тканине; стони подметачи,
ћебићи за љубмце.
Кл. 25: одећа; покривала за главу; обућа; одевни
предмети који се носе око врата; каишеви; купаћи
костими; доњи веш; корсети; плетене маске за лице;
јакне; дуксерице; џемпери; прслуци; капути;
блејзери; одела; панталоне; фармерке; шортс; блузе,
кошуље; хаљине; сукње; мараме; шалови; кратке
чарапе; женске чарапе; трегери; рукавице; баде
мантили; маске за спавање; манжетне кошуља;
знојнице; траке за главу; бандана мараме; капе;
шешири; визири.
Кл. 26: шнале; копче за косу; гумица за косу;
укоснице; пертле за ципеле; привесци за ципеле,
женске ташне, ранчеве, наочаре и мобилне телефоне;
дугмад; рајсфершлуси; шнале за каиш.
Кл. 27: теписи; ћилими; простирке за купатила;
простирке за јогу; отирачи за врата; текстилне
простирке за подове за употребу у домаћинству;
таписерије које нису од текстила; тапете; тврди
материјали за покривање подова; покривачи за
зидове од винила или пластике.
Кл. 34: пепељаре, упаљачи за цигарете, упаљачи за
цигаре, шибице, вапоризатори за бездимне цигарете,
електронске цигарете, држачи цигара, филтери за
цигарете, луле, секачи за цигаре, кутије за бурмут,
кесе за дуван, табакере и различити прибор за луле,
наиме, чистачи за дуванске луле и упијајући папир за
дуванске луле.
Кл. 35: услуге малопродаје [које се тичу одеће,
обуће, аксесоара, спортске робе, кућног намештаја,
постељине, покућства, оптичарских производа,
накита, намештаја, козметике, парфема, производа за
негу лепоте, коже и косе, канцеларијског прибора,
луксузних инструмената за писање]; услуге интернет
продавнице [које се тичу одеће, обуће, аксесоара,
спортске робе, кућног намештаја, постељине,
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покућства,
оптичарских
производа,
накита,
намештаја, козметике, парфема, производа за негу
лепоте, коже и косе, канцеларијског прибора,
луксузних инструмената за писање].
(111) 82244
(210) Ж- 2020-1367

(181) 17.08.2030.
(220) 17.08.2020.
(151) 25.03.2022.
(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., # 100,
NY 10601, White Plains, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

OFF
(511) Кл. 3: козметика; козметичке маске; колоњске
воде; парфеми; мириси за личну употребу; тоалетна
вода; мириси за просторије; Потпури; сапуни, наиме,
сапуни за купање, козметички сапуни, сапуни за
бријање, мирисни сапуни, немедицински козметички
сапуни, дезодорантни сапун, сапун против знојења;
шампон за тело; немедицински препарати за купање;
препарати против знојења и дезодоранси за личну
употребу; лосиони и балзами за после бријања;
лосиони за негу коже; немедицински препарати за
негу коже; етарска уља; мирисне перле за употребу у
кући, наиме, мирисна хидратантна крема за лице,
перле за купање, препарати за парфимисање ваздуха;
препарати за негу ноктију; лак за нокте и средство за
одстрањивање лака за нокте; шминка; немедицински
тоалетни производи[средства за личну хигијену];
препарати за негу косе; препарати за обликовање
косе; лосиони за косу; лак за косу; шампон; балзам за
косу; гел за косу; пена за косу; балзам за усне.
Кл. 4: свеће.
Кл. 9:
оптичарски производи, наиме, наочаре,
наочаре за сунце и рамови за наочаре и сочива и
додаци за наочаре, наиме, футроле и држачи;
заштитне кациге; празне УСБ меморије; сигналне
звиждаљке; спортске пиштаљке; звиждећи аларми;
магнетни компаси; мерни компаси; компаси за
одређивање правца, заштитне маске за немедицинску
употребу; маске за заштиту од прашине; торбе,
навлаке и футроле за ношење лаптопова; футроле,
заштитне навлаке, носачи и постоља за употребу с
ручним дигиталним уређајима, наиме, са паметним
телефонима, таблетима и преносивим звучним и
видео уређајима за репродукцију; ручке, постоља и
носачи за ручне електронске уређаје, наиме, за
паметне телефоне, таблете и преносиве звучне и
видео уређаје за репродукцију; футроле за
слушалице.
Кл. 14: накит, наруквице, огрлице, привесци, игле
[накит], прстење, минђуше, дугмад за манжетне, сатови,
каишеви за сатове; драго и полудраго камење;
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племенити метали и њихове легуре; уметничка дела од
племенитог метала; кутије за накит; кутије за накит од
племенитог метала; привесци за кључеве; прстенови за
кључеве; зидни сатови.
Кл. 16: лични организатори и планери; адресари;
планери; албуми за слике; календари; канцеларијски
прибор; прибор за радни сто који садржи држаче за
оловке, држаче за спајалице, спајалице, штипаљке,
футроле за оловке, гумице, оловке и хемијске оловке;
нотеси; фасцикле; обележивачи за књиге; папир за
увијање поклона; картонске кутије за поклоне;
поклон картице; разгледнице; честитке; креп папир
за паковање; папирне торбе за куповину; папирне
салвете;
уметничке
репродукције;
штампане
репродукције на платну; литографска уметничка
дела; уметничка дела од папира; слике и њихове
репродукције; постери; налепнице; лепљиве траке за
папир или употребу у домаћинству; носачи
лепљивих трака за папир или употребу у
домаћинству; папирне траке, лењири за техничко
цртање; лењири за цртање.
Кл. 18: ручне торбе, цегери, женске ташне, клач
ташне, козметичке торбице које се продају празне,
врећице за куповину за вишекратну употребу,
новчаници, ранчеви, актовке, актен ташне, путне
торбе, сандуци, пртљаг, вишенаменске торбе,
кишобрани и сунцобрани, ђачке торбе, школске
торбе за књиге, коферчићи за козметику који се
продају празни, празни ковчежићи за козметику,
футроле за кључеве, држачи за кредитне картице,
кутије за визит карте, кутије за списе у облику торбе
(актовке), торбе за теретану, торбе за плажу,
спортске торбе, тоалетне торбице које се продају
празне; одећа за куће љубимце.
Кл. 20: намештај; огледала; јастуци; декоративни
јастуци;
кревети;
душеци;
идентификационе
наруквице, неметалне; рамови за слике; граничници
за врата, неметални и не од гуме; уметничка дела на
мешовитим подлогама састављена углавном од
полимера; уметничка дела од пластике или дрвета.
Кл. 21:
прибор за печење; послужавници с
ножицама (столићи); плехови за торте; сталци за
торте; сетови посуда за чување зачина, шећера,
брашна, кафе; цедиљке за цитрусе; прибор за
послуживање, секачи за кекс; лимови за колаче;
посуђе, наиме, дубоки тигањи, тигањи, лонци,
посуде за кување на пару, вок тигањи; држачи за
папирне убрусе који стоје на радној плочи; посуђе;
тањири; чиније; држачи за течни сапун; посуде за
пиће; шоље за пиће; чаше за пиће; шоље и тацне;
посуде за поширање јаја; преса за бели лук; ренда за
употребу у домаћинству; кућни прибор, наиме,
хватаљке за употребу у кухињи, шпатуле за кухињу,
цедиљке, шпатула за превртање, виљушке за кување;
виљушке за послуживање, кашике за кување, кашике
за сервирање, држачи за ножеве, жице за мућење,
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ренде, неелектричне мешалице, кашике, цедиљке,
сита, ђевђири; кутлаче, кухињске даске за сецкање и
оклагије; послужавници за јело; држачи за салвете за
употребу у домаћинству; држачи за папирне убрусе
за употребу у домаћинству; бокали; млинови за со и
бибер; сланици и биберници; тацне за сервирање;
посуде за сервирање; послужавници за сервирање;
држачи за сапун; посуде за сапун; сталци за зачине;
чајници; неметални послужавици за употребу у
домаћинству; вазе; свећњаци; рукавице за рерну;
прибор за купатило, наиме, држачи за чаше;
отварачи за флаше; боце за парфеме које се продају
празне; кутије за пилуле за личну употребу;
прстенови за салвете; боце за воду које се продају
празне; четкице за зубе; четке за косу; чешљеви;
уметничка дела од стакла, порцелана, теракоте или
керамике; пластични подметачи; подметачи од
винила; сламке за пиће; држачи за средства за
дезинфекцију руку; кутије за средства за
дезинфекцију руку;
кутије
прилагођене
за
козметички прибор као што су четке за шминку и
апликатори у облику штапића за наношење шминке;
електрични
прибори
за
скидање
шминке;
неелектрични прибори за скидање шминке;
апликатори за козметику; апликатори за шминку;
опремљене козметичке торбице; тоалетни несесери,
наиме, опремљени ковчежићи за козметику;
пудријере, кутије које се продају празне; сунђери за
шминкање; козметички сунђери.
Кл. 24: тканине и текстилна роба, наиме, тканине за
употребу у домаћинству, постељина, рубље за
купатило, прекривачи, чаршави за кревет, ћебад за
кревет, јоргани, килтови, прекривачи за кревете,
простирке за кревете, навлаке за јоргане, прекривачи
за кревет са карнерима, декоративна тканина за
постељину, замена за јастук, јастучнице, покривачи
за душеке, пешкири, пешкири за купатила, пешкири
за плажу, прекривачи за столове, завесе, марамице,
таписерије, памучна тканина, мебл штофови за
тапацирање намештаја и тканина за завесе,
декоративне рељефне тканине; стони подметачи,
ћебићи за љубмце.
Кл. 25: одећа; покривала за главу; обућа; одевни
предмети који се носе око врата; каишеви; купаћи
костими; доњи веш; корсети; плетене маске за лице;
јакне; дуксерице; џемпери; прслуци; капути;
блејзери; одела; панталоне; фармерке; шортс; блузе,
кошуље; хаљине; сукње; мараме; шалови; кратке
чарапе; женске чарапе; трегери; рукавице; баде
мантили; маске за спавање; манжетне кошуља;
знојнице; траке за главу; бандана мараме; капе;
шешири; визири.
Кл. 26: шнале; копче за косу; гумица за косу;
укоснице; пертле за ципеле; привесци за ципеле,
женске ташне, ранчеве, наочаре и мобилне телефоне;
дугмад; рајсфершлуси; шнале за каиш.
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Кл. 27: теписи; ћилими; простирке за купатила;
простирке за јогу; отирачи за врата; текстилне
простирке за подове за употребу у домаћинству;
таписерије које нису од текстила; тапете; тврди
материјали за покривање подова; покривачи за
зидове од винила или пластике.
Кл. 34: пепељаре, упаљачи за цигарете, упаљачи за
цигаре, шибице, вапоризатори за бездимне цигарете,
електронске цигарете, држачи цигара, филтери за
цигарете, луле, секачи за цигаре, кутије за бурмут,
кесе за дуван, табакере и различити прибор за луле,
наиме, чистачи за дуванске луле и упијајући папир за
дуванске луле.
Кл. 35: услуге малопродаје [које се тичу одеће,
обуће, аксесоара, спортске робе, кућног намештаја,
постељине, покућства, оптичарских производа,
накита, намештаја, козметике, парфема, производа за
негу лепоте, коже и косе, канцеларијског прибора,
луксузних инструмената за писање]; услуге интернет
продавнице [које се тичу одеће, обуће, аксесоара,
спортске робе, кућног намештаја, постељине,
покућства,
оптичарских
производа,
накита,
намештаја, козметике, парфема, производа за негу
лепоте, коже и косе, канцеларијског прибора,
луксузних инструмената за писање].
(111) 82245
(210) Ж- 2021-1818

(181) 22.10.2031.
(220) 22.10.2021.
(151) 25.03.2022.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

SUNFLOWER
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче, шибице.
(111) 82246
(210) Ж- 2021-1692

(181) 01.10.2031.
(220) 01.10.2021.
(151) 25.03.2022.
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(732) Društvo za trgovinu i usluge Glamp d.o.o.
Beograd (Novi Beograd), Милутина Миланковића
11Г, 11070 Београд-Нови Београд, РС, RS
(740) Адвокат Наташа Завишин, Симина 18,
11000, Београд
(540)

(531) 24.13.01; 24.13.09; 24.13.17; 24.17.03; 25.07.03;
26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.14; 27.05.21;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, сива, бела
(511) Кл. 16:
адресне матрице за машине за
адресирање; акварел боје; албуми; алманаси;
амбалажа за флаше од папира или картона; апарати
за вињете; апарати за обележавање бројевима;
апарати за развијање фотографија; апарати за
уништавање папира [шредери] за канцеларијску
употребу; апарати и машине за умножавање
докумената; архитектонски модели; аташе мапе;
атласи; бележнице; беџеви са именом [канцеларијски
прибор]; билтени; биолошки узор ци за употребу у
микроскопији [наставни материјал]; блокови за
цртање; блокови [канцеларијски материјал]; бочице
за мастило; брисачи за налив пера; брисачи за табле
за писање; бројеви [штампарски]; бушилице за папир
[зумба]; ваљци за кућно фарбање; ваљци за писаће
машине; ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни
папир за умотавање, украсни папир; восак за калупе,
који није за зубарску употребу; восак за печаћење;
воштани папир; вреће за ђубре [од папира или
пластике]; вреће за микроталасно кување; врећице
[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање;
ОГПске мапе; глина од полимера за моделирање;
глобуси; глутен [лепак] за папир или употребу у
домаћинству; гравуре; графитне мине за оловке;
графичке репродукције; графички отисци; грбови
[папирни печати]; гумиране траке за лепљење
папира; гумиране траке [канцеларијски материјал];
гумице [еластичне траке] за канцеларије; гумице за
брисање; дијаграми; допис нице за најаву посебних
догађаја; дописнице, разгледнице; држачи за креду;
држачи за оловке; држачи оловака; држачи печата;
држачи списа, докумената [канцеларијски прибор];
држачи страница књига; електрокардиографски
папир; етикете од папира или картона; жигови
[печати]; зарезачи за оловке, електронски и
ЗИС / RS / IPO
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неелектронски; заставе од папира; заштитне корице
за књиге; игле за копирање за цртачке сврхе; игле за
урезивање, за линорез и дуборез; индексне карте
[канцеларијске]; индекс регистри; индиго папир за
умножаваче; индијско мастило; инструменти за
гравирање; инструменти за писање; инструменти за
цртање; ис пуна од папира или картона; јастучићи за
мастило; јастучићи за печате; јо јо држачи картица са
именом [канцеларијски прибор]; калеми за траке са
мастилом; календари; калупи за глину за
моделирање [уметнички материјал]; канцеларијске
машине за затварање коверата; канцеларијске
машине за печаћење; канцеларијски материјал,
изузев намештаја; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; карбон
папир; карте; картон; картонске кутије за шешире;
каталози; каширани папир; клипсе за оловке;
клишеи; клишеи за галванопластику; књиге; књиге за
бојење; књиге са песмама или нотама; књиговезачка
платна; књиговезачке корице; књиговезачки апарати
и машине [канцеларијска опрема]; књиговезачки
конопци; књиговезачки материјал; књиговодствене
књиге; књижице; коверте; колекционарске сличице,
за размену, које нису за играње; комплети за цртање;
композери за слагање; конусне папирне кесе; копче
за навлаке за картице са именом [канцеларијски
прибор];
корективна
течност
[канцеларијски
реквизит]; корективно мастило [хелиографско];
коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице за
пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за
маркирање; кројачка креда; кројеви и обрасци за
копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за
матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије са
бојама [школски материјал]; лењири за цртање;
лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак за
папир или употребу у домаћинству; лепљиве врпце
за папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; леци, флајери;
листови папира [канцеларијски]; литографије;
литографска креда; литографска уметничка дела;
литографски
камен;
магазини
[периодични];
манжетне за држање прибора за писање; марамице
од папира; марамице од папира за чишћење; маркери
[писаћи прибор]; мастило; мастиљаве траке;
мастиљарнице; материјал за обуку [изузев апарата];
материјал за паковање направљен од скроба;
материјали за моделирање; материјали за писање;
материјали за филтрирање од папира; материјали за
цртање; материје за печаћење за канцеларијску
употребу; машине за адресовање; машине за
биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за
оштрење оловака, електронске или неелектронске;
машине за франкирање за канцеларијску употребу;
метални врх за индекс не карте; моделарска глина;
музичке честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез];
навлаке за картице са именом; надстолњаци од
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папира;
налепнице
[канцеларијски
прибор];
наливпера; налив пера и хемијске оловке
[канцеларијски прибор]; натпис и од папира или
картона; неелектронски импринтери за кредитне
картице; неелектронски показивачи графикона;
несесери са прибором за писање; новине; новчанице;
ногаре за сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за
отварање писама]; ножеви за стругање [брисање] за
канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски
прибор]; обележивачи за књиге; обрасци за
прецртавање;
овлаживачи
врхова
прстију
[канцеларијски прибор]; овлаживачи за лепљење
коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои
од папира или картона; ознаке за поврат пртљага од
папира; олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке
од дрвеног угља; оловке са графитном мином
[техничке оловке]; омотачи за флаше од картона или
папира; омоти за папир; омоти за чековне књижице;
омоти [канцеларијски материјал]; палете за сликаре;
памфлети; пантографи [справе за прецртавање];
папир; папир за копирање; папир за лекарске столове
за прегледе; папир за машине за снимање; папир за
писање; папир за радиограме; папир за сликање и
калиграфију; папир за увијање; папирне или
картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију
медицинских инструмената; папирне копче; папирне
кутије за крем; папирне марамице за уклањање
шминке; папирне машне, које нису позамантерија и
украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане,
парфимисане или не; папирне траке и картице за
бележење компјутерских програма; папирне траке,
које нису позамантерија и украси за косу; папирни и
картонски материјали за паковање [пуњење,
облагање]; папирни омоти за саксије; папирни
подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери
за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене
масе; паста за моделирање; пастел не бојице [креде у
боји]; паус папир; пелир папир за копије
[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од
злата;
пергамент;
периодичне
публикације;
перфориране картице за разбоје; печати; печати са
адресом; писаљке за таблице; писаће машине
[електричне и неелектричне]; плакати од папира или
картона; планови, пројекти; пластика за моделирање;
пластификатори докумената за канцеларијску
употребу; пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање; пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета; пластичне
кесе за одлагање животињског измета; пластичне
фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за
матрице; плочице за печаћење; плочице са
хватаљком за листове папира; подлоге за писање;
подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од
папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од
папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за
књиге; портикле од папира; портикле са рукавима,
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папирне; портрети; постери; постоља за мастило;
постоља за пера и оловке; постоља за печате;
постоља за фотографије; посуде за водене боје за
уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и
бројање новца; посудице за боје; поштанске марке;
поштански жигови; прекривачи столова од папира;
прибор за ручно лепљење налепница; приручници;
притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски
материјал]; производи за брисање; проспекти;
рачунске таблице; рибље туткало за употребу у
канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; свеске;
светлећи папир; секачи папира [канцеларијски
прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или
употребу у домаћинству; сликарске четкице;
сликарско платно; слике; слике, урамљене или
неурамљене; слова на писаћим машинама, на
тастатури; спајалице; спајалице за новац; спојени
рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за
лепљење за папире или употребу у домаћинству;
сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [креда
за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице за
документацију са фиокама [канцеларијски прибор];
стоне салвете од папира; стрипови; табаци од
рецикловане целулозе за умотавање; табле за цртање;
табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; таблице за
писање; Т-лењири за цртање; тоалет папир; траке за
бар кодове; траке за везивање [књиговезачке]; траке
за писаће машине; траке за цигаре, за увијање
цигарета; транспаренти [банери] од папира; тубе од
картона; убруси за лице од папира; убруси од
папира; угаони лењири за цртање; угаоници за
цртање; украсне папирне заставице; улазнице;
уложне мапе са прстеновима; улошци са мастилом за
машине за репродуковање докумената; умноживачи;
упијајућа хартија; упијајуће фолије од папира или
пластике за паковање хране; фасцикле за списе
[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски
материјал]; фигурине направљене од кашираног
папира; филтер папир; фолије за прецртавање;
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски
материјал]; формулари [штампани]; фото-гравуре;
фотографије
[штампане];
француски
лењири
кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски
реквизит]; хистолошки препарати за наставу;
хромолитографи; целулоидне фолије за цртане
филмове; цртежи који се копирају на подлогу;
цртежи, скице; челична пера; челична слова
[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за писање;
четкице за сликаре; чешљеви за урезивање код
сликаних дела; шаблони за украшавање хране и
напитака; шаблони, матрице за умножавање;
шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска
опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле;
шљокице за канцеларијску употребу; шнитови за
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шивење одеће; шпенадле као канцеларијски
материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре;
штампане публикације; штампане ствари; штампани
материјал [вискока штампа]; штампани роковници;
штампарска слова; штампарске реглете; штампарски
бланкети, који нису од текстила; штампарски бројеви
и
слова;
штампарски
комплети,
покретни
[канцеларијски реквизит]; штитници за брисање.
Кл. 35: aдминистративна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе трошкова и цене коштања;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дактилографске услуге;
дистрибуција рекламно г материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са избором
особља; консултације у вези са пословним
организовањем;
консултације
у
пословном
управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања
или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на
отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
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модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова; писање радних биографија за друге; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању;
пословна испитивања; пословна истраживања;
пословне процене; пословно управљање за независне
пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте;
пословно управљање за сценске уметнике; пословно
управљање и организационо саветовање; пословно
управљање програмима рефундирања за друге;
пословно управљање хотелима; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
преговарање о пословним уговорима за друге;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске
услуге]; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; привремено пословно
управљање;
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; припрема платних листи;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња рекламних филмова; промоција продаје
за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских
догађаја;
проналажење
особља;
професионалне пословне консултације; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
корисничких
прегледа
у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
пословних информација; психолошко тестирање за
избор запослених; развој концепта оглашавања;
рачуноводство; ревизија пословања; регистровање
писане комуникације и података; рекламирање на
радију; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
саветодавне услуге у пословном управљању;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; секретарске услуге; системација
информација у компјутерским базама података;
стенографске услуге; стручне услуге о пословној
ефикасности; тражење спонзорства; управљање
програмима за путнике који често лете авионом;
управљање програмима лојалности потрошача;
уређивање излога; услуге агенција за запошљавање;
услуге агенција за пружање пословних информација;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
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вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа
сајавношћу; услуге односа са медијима; услуге
онлајн малопродаје дигиталне музике која се
преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје
мелодије звона које се преузимају са интернета;
услуге онлајн малопродаје претходно снимљене
музике и филмова који се преузимају са интернета;
услуге
подсећања
на
уговорене
састанке
[канцеларијски послови]; услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге поређења
цена; услуге пописивања поклона; услуге пословног
посредовања које се односе на повезивање
потенцијалних приватних улагача са предузетницима
којима су потребна финансијска средства; услуге
посредовања
у
трговини;
услуге
праћења
конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге
праћења штампе; услуге претплате на новине за
друге; услуге пријављивања пореза; услуге продаје
путем лицитације; услуге рекламних агенција; услуге
телемаркетинга; услуге телефонских централа;
услуге телефонског одговарања за одсутне
претплатнике;
услуге
управљања
пословним
пројектима за грађевинске пројекте; услуге
фотокопирања; фактурисање; финансијска ревизија;
циљни маркетинг.
Кл. 36: банкарске услуге; банкарске хипотеке;
групно финансирање; давање попуста трећим лицима
у објектима кроз употребу чланских карти; депозити
драгоцености; електронски пренос виртуалних
валута; електронски пренос средстава; зајмови на
рате; здравствено осигурање; издавање вредносних
бонова; издавање кредитних картица; издавање
пословног простора [непокретности]; издавање
путничких чекова; изнајмљивање заједничких
канцеларија за рад; изнајмљивање некретнина;
изнајмљивање
пољопривредних
газдинстава;
инвестирање капитала; инвестирање средстава;
инвестициони
фондови;
клириншки
послови
[финансије]; консултације о осигурању; најам
апартмана; нотирање цена на берзи; нумизматичка
процена; обавештења о карбон кредитима; обрада
плаћања извршених кредитним картицама; обрада
плаћања извршених платним картицама; онлајн
банкарство; организовање новчаних прикупљања;
организовање финансирања за грађевинске пројекте;
осигурање живота; осигурање од пожара; осигурање
од последица несрећног случаја; позајмљивање уз
заложно обезбеђење; поморско осигурање; послови
везани за непокретности; посредовање на берзи;
посредовање у осигурању; посредовање у промету
некретнина; посредовање у промету са хартијама од
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вредности; прикупљање прилога за добротворне
фондове; припрема понуда за потребе процене
трошкова; провера чекова; процена антиквитета
[старина]; процена накита; процена накнада штете
[финансијска процена]; процена некретнина; процена
поштанских марака; процена уметничких дела;
пружање информација о осигурању; пружање
информација о финансијама путем интернет
странице; пружање финансијских информација;
трговање акцијама и обвезницама; убирање
најамнине [станарине]; управљање непокретностима;
управљање стамбеним зградама; услуге агенција за
изнајмљивање смештаја [станова]; услуге агенција за
наплату дугова; услуге агенција за промет
некретнина; услуге актуара; услуге берзанског
посредовања; услуге давања гаранције; услуге
залагаоница; услуге из плате пензија; услуге јемства;
услуге кредитних агенција; услуге мењачница;
услуге осигурања; услуге плаћања електронским
новчаником;
услуге
пословне
ликвидације,
финансијске; услуге саветовања у вези са
задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова
узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге
штедионица; факторинг; фидуцијарни послови;
финансијска истраживања; финансијска процена
интелектуалне својине; финансијска процена
непосеченог дрвета; финансијска процена развојних
трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији;
финансијска
размена
виртуалних
валута;
финансијске анализе; финансијске консултације;
финансијске процене одговора на позиве за
подношење
понуда;
финансијске
процене
[осигурање, банкарство, некретнине]; финансијске
услуге при царинском посредовању; финансијско
процењивање вуне; финансијско спонзорисање;
финансијско управљање; финансијско управљање
исплатама надокнада за друге; финансирање зајмова;
финансирање куповине на лизинг; фискално
процењивање.
Кл. 37:
aсфалтирање; асфалтирање путева;
балансирање гума; бојење и поправка натписа;
бродоградња; бушење бунара; бушење нафтних или
гасних бушотина; вађење руде; водоинсталатерске
услуге; вулканизација гума [поправка]; глачање
каменом
пловућцем;
грађевински
надзор;
дезинфиковање; закивање; заштита возила од
корозије; заштита грађевина од влаге; заштита од
корозије;
звучно
усаглашавање,
штимовање
музичких инструмената; зидарске услуге; зидарство;
изградња; изградња и одржавање цевовода; изградња
лука, пристаништа; изградња подводних објеката;
изградња пристанишних насипа; изградња сајамских
штандова и продавница; изградња фабрика;
изнајмљивање
булдожера;
изнајмљивање
грађевинске опреме; изнајмљивање дизалица
[грађевинске опреме]; изнајмљивање машина за
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ископавање [багера]; изнајмљивање машина за
прање веша; изнајмљивање машина за прање судова;
изнајмљивање
машина
за
сушење
судова;
изнајмљивање машина за чишћење; изнајмљивање
машина за чишћење путева; изнајмљивање одводних
пумпи; изолација грађевина; инсталација, одржавање
и поправка рачунарске опреме; инсталирање и
одржавање пећи; инсталирање и поправка телефона;
инсталирање и поправљање расхладне опреме;
инсталирање, одржавање и поправка машина;
консултације о грађењу; крпљење котлова;
лакирање;
малтерисање;
монтирање
скела;
обнављање машина које су истрошене или
делимично уништене; обнављање одеће; одржавање
базена за пливање; одржавање возила; одржавање и
поправка авиона; одржавање и поправка горионика
[пламеника]; одржавање и поправка моторних
возила; одржавање и поправка сефова; одржавање и
поправка трезора; одржавање намештаја; одржавање,
чишћење и поправка коже; одржавање, чишћење и
поправка крзна; оправка сунцобрана; отклањање
сметњи на електричним апаратима; оштрење ножева;
пеглање веша; пеглање одеће; пескирање [брушење];
подводне поправке; подмазивање возила; полагање
каблова; полирање возила; поновно пуњење
кертриџа са мастилом; поновно пуњење тонера за
штампаче; поправка електричних водова; поправка и
одржавање
филмских
пројектора;
поправка
кишобрана; поправка обуће; поправка одеће;
поправка пумпи; поправка сигурносних брава;
поправка тапацирунга; поправка фотографских
апарата; поправка часовника и сатова; постављање и
поправка апарата за климатизацију; постављање и
поправка електричних уређаја; постављање и
поправка лифтова; постављање и поправка опреме за
наводњавање; постављање и поправљање опреме за
грејање; постављање и поправљање опреме за
заштиту од поплава; постављање и поправљање
складишта; постављање комуналних објеката на
градилиштима; постављање кухињске опреме;
постављање,
одржавање
и
оправљање
канцеларијских машина и опреме; постављање
тапета на зидове; прање; прање веша; прање возила;
прање рубља; протектирање гума; пружање
информација у вези са изградњом; пружање
информација у вези са поправкама; пуњење батерија
за возила; пуњење електричних возила; рестаурација
машина, мотора који су истрошени или делимично
уништени; рестаурација намештаја; рестаурација
[поправка] музичких инструмената; рестаурација
уметничких дела; стерилизација медицинских
инструмената; столарске услуге; тапацирање; уградња и
поправка противпожарних аларма; уградња и поправка
противпровалних аларма; уградња прозора и врата;
уништавање [истребљење] штеточина, осим у
пољопривреди,
аквакултури,
хортикултури
и
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шумарству; услуге вађења камена, каменолома; услуге
електричара; услуге одржавања домаћинства [услуге
чишћења]; услуге поправке возила у квару; услуге
поправки кровова; услуге прављења вештачког снега;
услуге пуњења батерија мобилних телефона; услуге
сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; услуге
сузбијања штеточина, осим у пољопривреди,
аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге
хидрауличког фрактурисања; хемијско чишћење;
чишћење возила; чишћење димњака; чишћење зграда
[спољних површина]; чишћење и поправка котлова;
чишћење одеће; чишћење пелена; чишћење прозора;
чишћење
снега;
чишћење
улица;
чишћење
унутрашњости зграда.
Кл. 39: бродски превоз робе; ваздушни превоз;
дистрибуција воде; дистрибуција електричне
енергије; допуњавање аутомата за продају;
допуњавање банкомата готовином; достава новина;
достава порука [курирска служба]; достава робе
наручене
поштом;
железнички
транспорт;
изнајмљивања мотора ваздухоплова; изнајмљивање
аутомобила;
изнајмљивање
ваздухоплова;
изнајмљивање возила; изнајмљивање гаража;
изнајмљивање електричних винских подрума
[фрижидера];
изнајмљивање
замрзивача;
изнајмљивање инвалидских колица; изнајмљивање
контејнера за складиштење; изнајмљивање коња;
изнајмљивање
навиогационих
система;
изнајмљивање простора за паркирање; изнајмљивање
просторија за хлађење; изнајмљивање пртљажника за
кров на возилима; изнајмљивање путничких
аутобуса;
изнајмљивање
путничких
вагона;
изнајмљивање ронилачких звона; изнајмљивање
ронилачких одела; изнајмљивање складишта;
изнајмљивање теретних вагона; изнајмљивање
трактора; изнајмљивање тркачких аутомобила;
изнајмљивање чамаца; испорука енергије; испорука
пошиљки; испорука робе; испорука цвећа; истовар
терета; курирске услуге [достава пошиљки или
робе]; лансирање сателита за друге; ледоломачке
услуге; логистичке услуге у вези превоза
[транспортна логистика]; организовање крстарења;
организовање превоза за туристичка путовања;
паковање поклона; паковање робе; паркирање
возила;
пилотирање;
пилотирање
цивилним
дроновима;
подводна
спасавања;
подизање
потопљених бродова; поморски превоз; посредовање
у вези са бродовима; посредовање у транспорту;
посредовање у услугама шпедиције; пратња путника;
превоз амбулантним колима; превоз аутобусом;
превоз аутомобилом; превоз блиндираним колима;
превоз бродом; превоз драгоцености уз обезбеђење;
превоз
излетничким
бродовима;
превоз
и
складиштење отпада; превоз камионом; превоз
колицима на тегљење; превоз намештаја; превоз
путника; превоз робе баржама; превоз туриста;
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прикупљање рециклираних производа [транспорт];
припремање путних виза и путних исправа за лица
која путују у иностранство; пружање информација о
саобраћају; пружање информација о транспорту;
пружање информација у вези са услугама
складиштења; пружање упутстава о вожњи у сврху
путовања; путничке резервације; резервација
превоза; резервисање места за путовања; речни
превоз;
селидбене
услуге;
складиштење;
складиштење
пртљага;
складиштење
робе;
складиштење чамаца, бродова; спасавање бродова;
спасилачке операције [у транспорту]; такси превоз;
тегљење; трајектни превоз; трамвајски превоз;
транспортне услуге; уговарање услуга путничког
превоза за друге коришћењем мрежне апликације;
умотавање, амбалажирање, робе; управљање бранама
канала; услуге возача; услуге вуче возила у квару;
услуге заједничког коришћења аутомобила [кар
шеринг]; услуге заједничког путовања аутомобилом
[карпулинг]; услуге комерцијалног превоза терета;
услуге лучких радника; услуге ношења терета од
стране носача; услуге превоза за туристичка
разгледања; услуге превоза робе тегљачем; услуге
спашавања [транспорт]; услуге флаширања [пуњења
боца]; физичко складиштење електронски сачуваних
података и докумената; франкирање поште;
цевоводни транспорт; шпедиција.
Кл. 42: ажурирање рачунарског софтвера; анализа
воде; анализа рукописа [графологија]; анализе за
експлоатацију нафтних поља; анализе рачунарских
система; архитектонске услуге; бактериолошка
испитивања; биолошка истраживања; вођење студија
техничког пројектовања; временска прогноза;
геодетско мерење; геолошка испитивања терена;
геолошка истраживања; геолошке експертизе;
грађевинско
пројектовање;
графички
дизајн;
графички
дизајн
промотивног
материјала;
дигитализација докумената [скенирање]; дизајн
ентеријера
[уређење
унутрашњег
простора];
дизајнирање визит карти; дизајнирање одеће;
дизајнирање рачунарских система; дизајнирање
рачунарског софтвера; електронско надгледање
коришћења кредитних картица ради откривања
интернет преваре; електронско надгледање података
о заштити личности ради откривања крађе
идентитета
путем
интернета;
електронско
похрањивање
података;
енергетска
ревизија;
засејавање облака; заштита од рачунарских вируса;
изнајмљивање веб сер вера; изнајмљивање рачунара;
изнајмљивање
мерача
потрошње
електричне
енергије; изнајмљивање рачунарског софтвера;
израда и одржавање веб страница за друге;
инжењерске услуге; инсталирање рачунарског
софтвера; испитивање материјала; испитивање
нафтних извора; испитивање нафтних поља;
истраживања из области козметике; истраживања из
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области механике; истраживања из области физике;
истраживања у области грађевинских конструкција;
истраживања у области заваривања; истраживања у
области технологије телекомуникација; истраживање
и развој нових производа за друге; истраживање
нафте; истраживање у области заштите животне
средине; калибрација [мерење]; картографске услуге;
клиничка испитивања; конвертовање рачунарских
података и програма, осим физичког конвертовања;
конвертовање података или докумената са физичких
на електронске носаче; консултације о безбедности
интернета; консултације о сигурности података;
контрола квалитета; креирање и дизајнирање за
друге индекс а информација заснованих на
интернету [услуге информационе технологије];
медицинска истраживања; надгледање рачунарских
система ради откривања неовлашћеног приступа или
повреде података; надгледање рачунарских система
ради откривања кварова; научна истраживања;
научна и технолошка истраживања у области
природних катастрофа; научна и технолошка
истраживања у вези са мапирањем патената;
обезбеђивање алата за претраживање [претраживача]
на интернету; одржавање рачунарског софтвера;
откључавање [декодирање] мобилних телефона;
оцењивање квалитета непосеченог дрвета; писање
текстова о техници; платформа као услуга [PaaS];
подводна истраживања; поновно успостављање
рачунарских података; праћење рачунарских система
даљинским приступом; процењивање квалитета
вуне; пружање информација у вези са рачунарским
технологијама и програмирањем путем веб-сајта;
пружање корисничких услуга аутентификације
коришћењем технологије јединствене пријаве за
мрежне софтверске апликације; пружање научних
информација, савета и консултација које се односе на
смањење емисије угљеника; развој рачунарских
платформи; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера; рачунарско програмирање; рачунарство у
облаку; саветовање из области архитектуре;
саветовање о изради веб сајтова; саветовање о
сигурности
рачунара;
саветовање
у
вези
информационих технологија; саветовање у вези са
штедњом енергије; саветовање у области дизајна и
развоја рачунарског хардвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; саветодавне услуге из области
компјутерске технологије; саветодавне услуге из
области
телекомуникационе
технологије;
саветодавне услуге из области технологије; сервер
хостинг; софтвер у виду сервиса [SaaS]; стилизација
[индустријски дизајн]; тестирање исправности
возила;
тестирање
текстила;
технолошка
истраживања; умножавање рачунарских програма;
унутрашњи дизајн; урбанистичко планирање; услуге
дизајнирања паковања; услуге из области хемије;
услуге
индустријског
дизајна;
услуге
ЗИС / RS / IPO
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информационих технологија које се пружају на бази
аутсорсинга; услуге истраживања у области нафтне,
гасне и рударске индустрије; услуге кодирања
податка; услуге научних лабораторија; услуге
провере аутентичности корисника технологијом за
трансакције е-трговања; утврђивање аутентичности
уметничких дела; хемијска испитивања; хемијске
анализе; хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова];
чување резервне копије података ван мреже.
Кл. 44:
аранжирање цвећа; бањске услуге;
баштованство; болничке услуге; ваздушно и
површинско прскање ђубривима и другим
пољопривредним
хемикалијама;
ветеринарска
помоћ; говорна терапија; депилирање воском;
дијететски и нутриционистички савети; здравствена
нега; зубарске услуге; изнајмљивање животиња за
потребе баштованства; изнајмљивање кошница за
пчеле;
изнајмљивање
медицинске
опреме;
изнајмљивање
опреме
за
пољопривреду;
изнајмљивање
санитарних
инсталација;
изнајмљивање уређаја за обликовање косе;
изнајмљивање хируршких робота; израда венаца;
имплантација косе; киропрактика; консултантске
услуге у области виноградарства; маникирање;
масажа; медицинска помоћ; медицински савети за
особе са инвалидитетом; медицински скрининг; нега
кућних љубимаца; оптичарске услуге; орезивање
дрвећа; ортодонтске услуге; палиативна нега;
пејзажна архитектура; пирсинг тела; пластична
хирургија; припрема рецепата у апотекама;
рехабилитација пацијената за болести зависности;
сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника;
терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже;
узгајање биљака; узгој животиња; уништавање
корова; уништавање штеточина за пољопривреду,
аквакултуру, хортикултуру и шумарство; уређивање
вртова; уређивање травњака; услуге аквакултуре;
услуге
алтернатнивне
медицине;
услуге
ароматерапије; услуге бабица; услуге банке крви;
услуге банке људског ткива; услуге вештачке
оплодње; услуге визажисте; услуге виноградарства;
услуге здравствене неге у кући; услуге здравствених
центара; услуге јавних купатила за хигијенске сврхе;
услуге кућне неге; услуге медицинских анализа за
потребе дијагностике и лечења које пружају
медицинске лабораторије; услуге медицинских
клиника; услуге неге животиња; услуге неговања
болесника; услуге оплодње ин витро; услуге
пошумљавања; услуге психолога; услуге расадника;
услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте;
услуге санаторијума;
услуге сауне;
услуге
соларијума; услуге сузбијања штеточина у
пољопривреди, аквакултури, хортикултури и
шумарству; услуге телемедицине; услуге терапије уз
помоћ животиња; услуге турских купатила; услуге
установа за тешко оболеле; услуге фризерских
ЗИС / RS / IPO
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салона; услуге центара за опоравак; услуге центара
за рехабилитацију; фармацеутски савети; физикална
терапија; хортикултура.
Кл. 45: астролошко саветовање; ватрогасне услуге;
враћање
изгубљених
ствари;
генеалошка
истраживања;
друштвена
пратња;
духовно
саветовање; изнајмљивање вечерњих хаљина;
изнајмљивање
одеће;
изнајмљивање
противпожарних аларма; изнајмљивање сефова;
изнајмљивање уређаја за гашење пожара; израда
хороскопа; консултације о интелектуалној својини;
консултације о физичком обезбеђењу; контрола
предузећа ради сигурности; кремација; лизинг имена
домена на интернету; лиценирање рачунарског
софтвера
[правне
услуге];
лиценцирање
интелектуалне својине; лиценцирање [правне услуге]
у оквиру издавања софтвера; менаџмент ауторских
права; надзирање противпровалних уређаја и аларма;
организовање погребних церемонија; организовање
политичких митинга; организовање религијских
свечаности; организовање религијских скупова;
отварање сигурносних брава; парничне услуге;
писање личних писама; планирање и организовање
венчања; погребне услуге; помоћ у облачењу ким
она; посредовања, услуге медијације; правна
истраживања; правне услуге у вези са преговорањем
о уговорима за друге; правне услуге у области
имиграције; правне услуге у одговарању на позиве за
подношење понуда; правно управљање лиценцама;
праћење права интелектуалне својине за правно
саветодавне сврхе; прикупљање биографских
података о појединцима; проналажење несталих
особа; проналажење украдених предмета; ревизија
правне
усклађености;
ревизија
регулаторне
усклађености; регистрација имена домена [правне
услуге]; саветовање о личном стилу облачења;
саветовање у жалости због губитка блиске особе;
сигурносни преглед пртљага; услуге агенција за
склапање бракова; услуге агенција посредовање;
услуге агенције за усвајање; услуге арбитража;
услуге балсамовања; услуге детективских агенција;
услуге консијержа; услуге мирног решавања
спорова; услуге ноћног обезбеђења; услуге
обезбеђења; услуге онлајн друштвених мрежа;
услуге правног заступања; услуге правног надзора;
услуге правног саветовања у вези са мапирањем
патената; услуге припреме правних докумената;
услуге пyштања голубова за специјалне прилике;
услуге спасилаца на води; услуге читања судбине из
карата; услуге читања тарот карата за друге; услуге
чувања деце код куће; услуге чувања станова у
одсуству власника; услуге шетања паса; чување
кућних љубимаца.
(111) 82247
(181) 01.10.2031.
(210) Ж- 2021-1693
(220) 01.10.2021.
(151) 25.03.2022.
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(732) Društvo za trgovinu i usluge Glamp d.o.o.
Beograd (Novi Beograd), Милутина Миланковића
11Г, 11070 Београд-Нови Београд, RS
(740) Адвокат Наташа Завишин, Симина 18,
11000, Београд
(540)

(531) 24.13.01; 24.13.09; 24.13.17; 24.17.03; 26.11.14;
27.05.21
(511) Кл. 16:
адресне матрице за машине за
адресирање; акварел боје; албуми; алманаси;
амбалажа за флаше од папира или картона; апарати
за вињете; апарати за обележавање бројевима;
апарати за развијање фотографија; апарати за
уништавање папира [шредери] за канцеларијску
употребу; апарати и машине за умножавање
докумената; архитектонски модели; аташе мапе;
атласи; бележнице; беџеви са именом [канцеларијски
прибор]; билтени; биолошки узор ци за употребу у
микроскопији [наставни материјал]; блокови за
цртање; блокови [канцеларијски материјал]; бочице
за мастило; брисачи за налив пера; брисачи за табле
за писање; бројеви [штампарски]; бушилице за папир
[зумба]; ваљци за кућно фарбање; ваљци за писаће
машине; ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни
папир за умотавање, украсни папир; восак за калупе,
који није за зубарску употребу; восак за печаћење;
воштани папир; вреће за ђубре [од папира или
пластике]; вреће за микроталасно кување; врећице
[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање;
географске мапе; глина од полимера за моделирање;
глобуси; глутен [лепак] за папир или употребу у
домаћинству; гравуре; графитне мине за оловке;
графичке репродукције; графички отисци; грбови
[папирни печати]; гумиране траке за лепљење
папира; гумиране траке [канцеларијски материјал];
гумице [еластичне траке] за канцеларије; гумице за
брисање; дијаграми; допис нице за најаву посебних
догађаја; дописнице, разгледнице; држачи за креду;
држачи за оловке; држачи оловака; држачи печата;
држачи списа, докумената [канцеларијски прибор];
држачи страница књига; електрокардиографски
папир; етикете од папира или картона; жигови
[печати]; зарезачи за оловке, електронски и
неелектронски; заставе од папира; заштитне корице
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за књиге; игле за копирање за цртачке сврхе; игле за
урезивање, за линорез и дуборез; индексне карте
[канцеларијске]; индекс регистри; индиго папир за
умножаваче; индијско мастило; инструменти за
гравирање; инструменти за писање; инструменти за
цртање; ис пуна од папира или картона; јастучићи за
мастило; јастучићи за печате; јо јо држачи картица са
именом [канцеларијски прибор]; калеми за траке са
мастилом; календари; калупи за глину за
моделирање [уметнички материјал]; канцеларијске
машине за затварање коверата; канцеларијске
машине за печаћење; канцеларијски материјал,
изузев намештаја; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; карбон
папир; карте; картон; картонске кутије за шешире;
каталози; каширани папир; клипсе за оловке;
клишеи; клишеи за галванопластику; књиге; књиге за
бојење; књиге са песмама или нотама; књиговезачка
платна; књиговезачке корице; књиговезачки апарати
и машине [канцеларијска опрема]; књиговезачки
конопци; књиговезачки материјал; књиговодствене
књиге; књижице; коверте; колекционарске сличице,
за размену, које нису за играње; комплети за цртање;
композери за слагање; конусне папирне кесе; копче
за навлаке за картице са именом [канцеларијски
прибор];
корективна
течност
[канцеларијски
реквизит]; корективно мастило [хелиографско];
коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице за
пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за
маркирање; кројачка креда; кројеви и обрасци за
копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за
матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије са
бојама [школски материјал]; лењири за цртање;
лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак за
папир или употребу у домаћинству; лепљиве врпце
за папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; леци, флајери;
листови папира [канцеларијски]; литографије;
литографска креда; литографска уметничка дела;
литографски
камен;
магазини
[периодични];
манжетне за држање прибора за писање; марамице
од папира; марамице од папира за чишћење; маркери
[писаћи прибор]; мастило; мастиљаве траке;
мастиљарнице; материјал за обуку [изузев апарата];
материјал за паковање направљен од скроба;
материјали за моделирање; материјали за писање;
материјали за филтрирање од папира; материјали за
цртање; материје за печаћење за канцеларијску
употребу; машине за адресовање; машине за
биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за
оштрење оловака, електронске или неелектронске;
машине за франкирање за канцеларијску употребу;
метални врх за индекс не карте; моделарска глина;
музичке честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез];
навлаке за картице са именом; надстолњаци од
папира;
налепнице
[канцеларијски
прибор];
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наливпера; налив пера и хемијске оловке
[канцеларијски прибор]; натпис и од папира или
картона; неелектронски импринтери за кредитне
картице; неелектронски показивачи графикона;
несесери са прибором за писање; новине; новчанице;
ногаре за сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за
отварање писама]; ножеви за стругање [брисање] за
канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски
прибор]; обележивачи за књиге; обрасци за
прецртавање;
овлаживачи
врхова
прстију
[канцеларијски прибор]; овлаживачи за лепљење
коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои
од папира или картона; ознаке за поврат пртљага од
папира; олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке
од дрвеног угља; оловке са графитном мином
[техничке оловке]; омотачи за флаше од картона или
папира; омоти за папир; омоти за чековне књижице;
омоти [канцеларијски материјал]; палете за сликаре;
памфлети; пантографи [справе за прецртавање];
папир; папир за копирање; папир за лекарске столове
за прегледе; папир за машине за снимање; папир за
писање; папир за радиограме; папир за сликање и
калиграфију; папир за увијање; папирне или
картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију
медицинских инструмената; папирне копче; папирне
кутије за крем; папирне марамице за уклањање
шминке; папирне машне, које нису позамантерија и
украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане,
парфимисане или не; папирне траке и картице за
бележење компјутерских програма; папирне траке,
које нису позамантерија и украси за косу; папирни и
картонски материјали за паковање [пуњење,
облагање]; папирни омоти за саксије; папирни
подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери
за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене
масе; паста за моделирање; пастел не бојице [креде у
боји]; паус папир; пелир папир за копије
[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од
злата;
пергамент;
периодичне
публикације;
перфориране картице за разбоје; печати; печати са
адресом; писаљке за таблице; писаће машине
[електричне и неелектричне]; плакати од папира или
картона; планови, пројекти; пластика за моделирање;
пластификатори докумената за канцеларијску
употребу; пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање; пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета; пластичне
кесе за одлагање животињског измета; пластичне
фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за
матрице; плочице за печаћење; плочице са
хватаљком за листове папира; подлоге за писање;
подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од
папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од
папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за
књиге; портикле од папира; портикле са рукавима,
папирне; портрети; постери; постоља за мастило;
ЗИС / RS / IPO

Ж
постоља за пера и оловке; постоља за печате;
постоља за фотографије; посуде за водене боје за
уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и
бројање новца; посудице за боје; поштанске марке;
поштански жигови; прекривачи столова од папира;
прибор за ручно лепљење налепница; приручници;
притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски
материјал]; производи за брисање; проспекти;
рачунске таблице; рибље туткало за употребу у
канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; свеске;
светлећи папир; секачи папира [канцеларијски
прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или
употребу у домаћинству; сликарске четкице;
сликарско платно; слике; слике, урамљене или
неурамљене; слова на писаћим машинама, на
тастатури; спајалице; спајалице за новац; спојени
рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за
лепљење за папире или употребу у домаћинству;
сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [креда
за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице за
документацију са фиокама [канцеларијски прибор];
стоне салвете од папира; стрипови; табаци од
рецикловане целулозе за умотавање; табле за цртање;
табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; таблице за
писање; Т-лењири за цртање; тоалет папир; траке за
бар кодове; траке за везивање [књиговезачке]; траке
за писаће машине; траке за цигаре, за увијање
цигарета; транспаренти [банери] од папира; тубе од
картона; убруси за лице од папира; убруси од
папира; угаони лењири за цртање; угаоници за
цртање; украсне папирне заставице; улазнице;
уложне мапе са прстеновима; улошци са мастилом за
машине за репродуковање докумената; умноживачи;
упијајућа хартија; упијајуће фолије од папира или
пластике за паковање хране; фасцикле за списе
[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски
материјал]; фигурине направљене од кашираног
папира; филтер папир; фолије за прецртавање;
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски
материјал]; формулари [штампани]; фото-гравуре;
фотографије
[штампане];
француски
лењири
кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски
реквизит]; хистолошки препарати за наставу;
хромолитографи; целулоидне фолије за цртане
филмове; цртежи који се копирају на подлогу;
цртежи, скице; челична пера; челична слова
[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за писање;
четкице за сликаре; чешљеви за урезивање код
сликаних дела; шаблони за украшавање хране и
напитака; шаблони, матрице за умножавање;
шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска
опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле;
шљокице за канцеларијску употребу; шнитови за
шивење одеће; шпенадле као канцеларијски
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материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре;
штампане публикације; штампане ствари; штампани
материјал [вискока штампа]; штампани роковници;
штампарска слова; штампарске реглете; штампарски
бланкети, који нису од текстила; штампарски бројеви
и
слова;
штампарски
комплети,
покретни
[канцеларијски реквизит]; штитници за брисање.
Кл. 35: aдминистративна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе трошкова и цене коштања;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дактилографске услуге;
дистрибуција рекламно г материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са избором
особља; консултације у вези са пословним
организовањем;
консултације
у
пословном
управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања
или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на
отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
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сајмова; писање радних биографија за друге; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању;
пословна испитивања; пословна истраживања;
пословне процене; пословно управљање за независне
пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте;
пословно управљање за сценске уметнике; пословно
управљање и организационо саветовање; пословно
управљање програмима рефундирања за друге;
пословно управљање хотелима; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
преговарање о пословним уговорима за друге;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске
услуге]; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; привремено пословно
управљање;
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; припрема платних листи;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња рекламних филмова; промоција продаје
за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских
догађаја;
проналажење
особља;
професионалне пословне консултације; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
корисничких
прегледа
у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
пословних информација; психолошко тестирање за
избор запослених; развој концепта оглашавања;
рачуноводство; ревизија пословања; регистровање
писане комуникације и података; рекламирање на
радију; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
саветодавне услуге у пословном управљању;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; секретарске услуге; системација
информација у компјутерским базама података;
стенографске услуге; стручне услуге о пословној
ефикасности; тражење спонзорства; управљање
програмима за путнике који често лете авионом;
управљање програмима лојалности потрошача;
уређивање излога; услуге агенција за запошљавање;
услуге агенција за пружање пословних информација;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
ЗИС / RS / IPO
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уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа
сајавношћу; услуге односа са медијима; услуге
онлајн малопродаје дигиталне музике која се
преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје
мелодије звона које се преузимају са интернета;
услуге онлајн малопродаје претходно снимљене
музике и филмова који се преузимају са интернета;
услуге
подсећања
на
уговорене
састанке
[канцеларијски послови]; услуге подуговарања,
аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге поређења
цена; услуге пописивања поклона; услуге пословног
посредовања које се односе на повезивање
потенцијалних приватних улагача са предузетницима
којима су потребна финансијска средства; услуге
посредовања
у
трговини;
услуге
праћења
конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге
праћења штампе; услуге претплате на новине за
друге; услуге пријављивања пореза; услуге продаје
путем лицитације; услуге рекламних агенција; услуге
телемаркетинга; услуге телефонских централа;
услуге телефонског одговарања за одсутне
претплатнике;
услуге
управљања
пословним
пројектима за грађевинске пројекте; услуге
фотокопирања; фактурисање; финансијска ревизија;
циљни маркетинг.
Кл. 36: банкарске услуге; банкарске хипотеке;
групно финансирање; давање попуста трећим лицима
у објектима кроз употребу чланских карти; депозити
драгоцености; електронски пренос виртуалних
валута; електронски пренос средстава; зајмови на
рате; здравствено осигурање; издавање вредносних
бонова; издавање кредитних картица; издавање
пословног простора [непокретности]; издавање
путничких чекова; изнајмљивање заједничких
канцеларија за рад; изнајмљивање некретнина;
изнајмљивање
пољопривредних
газдинстава;
инвестирање капитала; инвестирање средстава;
инвестициони
фондови;
клириншки
послови
[финансије]; консултације о осигурању; најам
апартмана; нотирање цена на берзи; нумизматичка
процена; обавештења о карбон кредитима; обрада
плаћања извршених кредитним картицама; обрада
плаћања извршених платним картицама; онлајн
банкарство; организовање новчаних прикупљања;
организовање финансирања за грађевинске пројекте;
осигурање живота; осигурање од пожара; осигурање
од последица несрећног случаја; позајмљивање уз
заложно обезбеђење; поморско осигурање; послови
везани за непокретности; посредовање на берзи;
посредовање у осигурању; посредовање у промету
некретнина; посредовање у промету са хартијама од
вредности; прикупљање прилога за добротворне
ЗИС / RS / IPO
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фондове; припрема понуда за потребе процене
трошкова; провера чекова; процена антиквитета
[старина]; процена накита; процена накнада штете
[финансијска процена]; процена некретнина; процена
поштанских марака; процена уметничких дела;
пружање информација о осигурању; пружање
информација о финансијама путем интернет
странице; пружање финансијских информација;
трговање акцијама и обвезницама; убирање
најамнине [станарине]; управљање непокретностима;
управљање стамбеним зградама; услуге агенција за
изнајмљивање смештаја [станова]; услуге агенција за
наплату дугова; услуге агенција за промет
некретнина; услуге актуара; услуге берзанског
посредовања; услуге давања гаранције; услуге
залагаоница; услуге из плате пензија; услуге јемства;
услуге кредитних агенција; услуге мењачница;
услуге осигурања; услуге плаћања електронским
новчаником;
услуге
пословне
ликвидације,
финансијске; услуге саветовања у вези са
задуживањем; услуге финансирања; услуге фондова
узајамне помоћи; услуге чувања у сефовима; услуге
штедионица; факторинг; фидуцијарни послови;
финансијска истраживања; финансијска процена
интелектуалне својине; финансијска процена
непосеченог дрвета; финансијска процена развојних
трошкова у нафтној, гасној и рударској индустрији;
финансијска
размена
виртуалних
валута;
финансијске анализе; финансијске консултације;
финансијске процене одговора на позиве за
подношење
понуда;
финансијске
процене
[осигурање, банкарство, некретнине]; финансијске
услуге при царинском посредовању; финансијско
процењивање вуне; финансијско спонзорисање;
финансијско управљање; финансијско управљање
исплатама надокнада за друге; финансирање зајмова;
финансирање куповине на лизинг; фискално
процењивање.
Кл. 37:
aсфалтирање; асфалтирање путева;
балансирање гума; бојење и поправка натписа;
бродоградња; бушење бунара; бушење нафтних или
гасних бушотина; вађење руде; водоинсталатерске
услуге; вулканизација гума [поправка]; глачање
каменом
пловућцем;
грађевински
надзор;
дезинфиковање; закивање; заштита возила од
корозије; заштита грађевина од влаге; заштита од
корозије;
звучно
усаглашавање,
штимовање
музичких инструмената; зидарске услуге; зидарство;
изградња; изградња и одржавање цевовода; изградња
лука, пристаништа; изградња подводних објеката;
изградња пристанишних насипа; изградња сајамских
штандова и продавница; изградња фабрика;
изнајмљивање
булдожера;
изнајмљивање
грађевинске опреме; изнајмљивање дизалица
[грађевинске опреме]; изнајмљивање машина за
ископавање [багера]; изнајмљивање машина за
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прање веша; изнајмљивање машина за прање судова;
изнајмљивање
машина
за
сушење
судова;
изнајмљивање машина за чишћење; изнајмљивање
машина за чишћење путева; изнајмљивање одводних
пумпи; изолација грађевина; инсталација, одржавање
и поправка рачунарске опреме; инсталирање и
одржавање пећи; инсталирање и поправка телефона;
инсталирање и поправљање расхладне опреме;
инсталирање, одржавање и поправка машина;
консултације о грађењу; крпљење котлова;
лакирање;
малтерисање;
монтирање
скела;
обнављање машина које су истрошене или
делимично уништене; обнављање одеће; одржавање
базена за пливање; одржавање возила; одржавање и
поправка авиона; одржавање и поправка горионика
[пламеника]; одржавање и поправка моторних
возила; одржавање и поправка сефова; одржавање и
поправка трезора; одржавање намештаја; одржавање,
чишћење и поправка коже; одржавање, чишћење и
поправка крзна; оправка сунцобрана; отклањање
сметњи на електричним апаратима; оштрење ножева;
пеглање веша; пеглање одеће; пескирање [брушење];
подводне поправке; подмазивање возила; полагање
каблова; полирање возила; поновно пуњење
кертриџа са мастилом; поновно пуњење тонера за
штампаче; поправка електричних водова; поправка и
одржавање
филмских
пројектора;
поправка
кишобрана; поправка обуће; поправка одеће;
поправка пумпи; поправка сигурносних брава;
поправка тапацирунга; поправка фотографских
апарата; поправка часовника и сатова; постављање и
поправка апарата за климатизацију; постављање и
поправка електричних уређаја; постављање и
поправка лифтова; постављање и поправка опреме за
наводњавање; постављање и поправљање опреме за
грејање; постављање и поправљање опреме за
заштиту од поплава; постављање и поправљање
складишта; постављање комуналних објеката на
градилиштима; постављање кухињске опреме;
постављање,
одржавање
и
оправљање
канцеларијских машина и опреме; постављање
тапета на зидове; прање; прање веша; прање возила;
прање рубља; протектирање гума; пружање
информација у вези са изградњом; пружање
информација у вези са поправкама; пуњење батерија
за возила; пуњење електричних возила; рестаурација
машина, мотора који су истрошени или делимично
уништени; рестаурација намештаја; рестаурација
[поправка] музичких инструмената; рестаурација
уметничких дела; стерилизација медицинских
инструмената; столарске услуге; тапацирање;
уградња и поправка противпожарних аларма;
уградња и поправка противпровалних аларма;
уградња прозора и врата; уништавање [истребљење]
штеточина, осим у пољопривреди, аквакултури,
хортикултури и шумарству; услуге вађења камена,
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каменолома; услуге електричара; услуге одржавања
домаћинства [услуге чишћења]; услуге поправке
возила у квару; услуге поправки кровова; услуге
прављења вештачког снега; услуге пуњења батерија
мобилних телефона; услуге сервисних станица за
возила [бензинских пумпи]; услуге сузбијања
штеточина, осим у пољопривреди, аквакултури,
хортикултури и шумарству; услуге хидрауличког
фрактурисања; хемијско чишћење; чишћење возила;
чишћење димњака; чишћење зграда [спољних
површина]; чишћење и поправка котлова; чишћење
одеће; чишћење пелена; чишћење прозора; чишћење
снега; чишћење улица; чишћење унутрашњости
зграда.
Кл. 39: бродски превоз робе; ваздушни превоз;
дистрибуција воде; дистрибуција електричне
енергије; допуњавање аутомата за продају;
допуњавање банкомата готовином; достава новина;
достава порука [курирска служба]; достава робе
наручене
поштом;
железнички
транспорт;
изнајмљивања мотора ваздухоплова; изнајмљивање
аутомобила;
изнајмљивање
ваздухоплова;
изнајмљивање возила; изнајмљивање гаража;
изнајмљивање електричних винских подрума
[фрижидера];
изнајмљивање
замрзивача;
изнајмљивање инвалидских колица; изнајмљивање
контејнера за складиштење; изнајмљивање коња;
изнајмљивање
навиогационих
система;
изнајмљивање простора за паркирање; изнајмљивање
просторија за хлађење; изнајмљивање пртљажника за
кров на возилима; изнајмљивање путничких
аутобуса;
изнајмљивање
путничких
вагона;
изнајмљивање ронилачких звона; изнајмљивање
ронилачких одела; изнајмљивање складишта;
изнајмљивање теретних вагона; изнајмљивање
трактора; изнајмљивање тркачких аутомобила;
изнајмљивање чамаца; испорука енергије; испорука
пошиљки; испорука робе; испорука цвећа; истовар
терета; курирске услуге [достава пошиљки или
робе]; лансирање сателита за друге; ледоломачке
услуге; логистичке услуге у вези превоза
[транспортна логистика]; организовање крстарења;
организовање превоза за туристичка путовања;
паковање поклона; паковање робе; паркирање
возила;
пилотирање;
пилотирање
цивилним
дроновима;
подводна
спасавања;
подизање
потопљених бродова; поморски превоз; посредовање
у вези са бродовима; посредовање у транспорту;
посредовање у услугама шпедиције; пратња путника;
превоз амбулантним колима; превоз аутобусом;
превоз аутомобилом; превоз блиндираним колима;
превоз бродом; превоз драгоцености уз обезбеђење;
превоз
излетничким
бродовима;
превоз
и
складиштење отпада; превоз камионом; превоз
колицима на тегљење; превоз намештаја; превоз
путника; превоз робе баржама; превоз туриста;
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прикупљање рециклираних производа [транспорт];
припремање путних виза и путних исправа за лица
која путују у иностранство; пружање информација о
саобраћају; пружање информација о транспорту;
пружање информација у вези са услугама
складиштења; пружање упутстава о вожњи у сврху
путовања; путничке резервације; резервација
превоза; резервисање места за путовања; речни
превоз;
селидбене
услуге;
складиштење;
складиштење
пртљага;
складиштење
робе;
складиштење чамаца, бродова; спасавање бродова;
спасилачке операције [у транспорту]; такси превоз;
тегљење; трајектни превоз; трамвајски превоз;
транспортне услуге; уговарање услуга путничког
превоза за друге коришћењем мрежне апликације;
умотавање, амбалажирање, робе; управљање бранама
канала; услуге возача; услуге вуче возила у квару;
услуге заједничког коришћења аутомобила [кар
шеринг]; услуге заједничког путовања аутомобилом
[карпулинг]; услуге комерцијалног превоза терета;
услуге лучких радника; услуге ношења терета од
стране носача; услуге превоза за туристичка
разгледања; услуге превоза робе тегљачем; услуге
спашавања [транспорт]; услуге флаширања [пуњења
боца]; физичко складиштење електронски сачуваних
података и докумената; франкирање поште;
цевоводни транспорт; шпедиција.
Кл. 42: ажурирање рачунарског софтвера; анализа
воде; анализа рукописа [графологија]; анализе за
експлоатацију нафтних поља; анализе рачунарских
система; архитектонске услуге; бактериолошка
испитивања; биолошка истраживања; вођење студија
техничког пројектовања; временска прогноза;
геодетско мерење; геолошка испитивања терена;
геолошка истраживања; геолошке експертизе;
грађевинско пројектовање; графички дизајн; графички
дизајн промотивног материјала; дигитализација
докумената [скенирање]; дизајн ентеријера [уређење
унутрашњег простора]; дизајнирање визит карти;
дизајнирање одеће; дизајнирање рачунарских система;
дизајнирање рачунарског софтвера; електронско
надгледање коришћења кредитних картица ради
откривања интернет преваре; електронско надгледање
података о заштити личности ради откривања крађе
идентитета
путем
интернета;
електронско
похрањивање
података;
енергетска
ревизија;
засејавање облака; заштита од рачунарских вируса;
изнајмљивање веб сер вера; изнајмљивање рачунара;
изнајмљивање мерача потрошње електричне енергије;
изнајмљивање рачунарског софтвера; израда и
одржавање веб страница за друге; инжењерске услуге;
инсталирање рачунарског софтвера; испитивање
материјала; испитивање нафтних извора; испитивање
нафтних поља; истраживања из области козметике;
истраживања из области механике; истраживања из
области физике; истраживања у области грађевинских
ЗИС / RS / IPO
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конструкција; истраживања у области заваривања;
истраживања
у
области
технологије
телекомуникација; истраживање и развој нових
производа за друге; истраживање нафте; истраживање
у области заштите животне средине; калибрација
[мерење]; картографске услуге; клиничка испитивања;
конвертовање рачунарских података и програма, осим
физичког конвертовања; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
консултације о безбедности интернета; консултације о
сигурности података; контрола квалитета; креирање и
дизајнирање за друге индекс а информација
заснованих на интернету [услуге информационе
технологије]; медицинска истраживања; надгледање
рачунарских система ради откривања неовлашћеног
приступа или повреде података; надгледање
рачунарских система ради откривања кварова; научна
истраживања; научна и технолошка истраживања у
области природних катастрофа; научна и технолошка
истраживања у вези са мапирањем патената;
обезбеђивање алата за претраживање [претраживача]
на интернету; одржавање рачунарског софтвера;
откључавање [декодирање] мобилних телефона;
оцењивање квалитета непосеченог дрвета; писање
текстова о техници; платформа као услуга [PaaS];
подводна истраживања; поновно успостављање
рачунарских података; праћење рачунарских система
даљинским приступом; процењивање квалитета вуне;
пружање информација у вези са рачунарским
технологијама и програмирањем путем веб-сајта;
пружање корисничких услуга аутентификације
коришћењем технологије јединствене пријаве за
мрежне софтверске апликације; пружање научних
информација, савета и консултација које се односе на
смањење емисије угљеника; развој рачунарских
платформи; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера; рачунарско програмирање; рачунарство у
облаку; саветовање из области архитектуре;
саветовање о изради веб сајтова; саветовање о
сигурности
рачунара;
саветовање
у
вези
информационих технологија; саветовање у вези са
штедњом енергије; саветовање у области дизајна и
развоја рачунарског хардвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; саветодавне услуге из области
компјутерске технологије; саветодавне услуге из
области телекомуникационе технологије; саветодавне
услуге из области технологије; сервер хостинг;
софтвер у виду сервиса [SaaS]; стилизација
[индустријски дизајн]; тестирање исправности возила;
тестирање текстила; технолошка истраживања;
умножавање рачунарских програма; унутрашњи
дизајн; урбанистичко планирање; услуге дизајнирања
паковања; услуге из области хемије; услуге
индустријског дизајна; услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга;
услуге истраживања у области нафтне, гасне и
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рударске индустрије; услуге кодирања податка;
услуге научних лабораторија; услуге провере
аутентичности
корисника
технологијом
за
трансакције е-трговања; утврђивање аутентичности
уметничких дела; хемијска испитивања; хемијске
анализе; хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова];
чување резервне копије података ван мреже.
Кл. 44:
аранжирање цвећа; бањске услуге;
баштованство; болничке услуге; ваздушно и
површинско
прскање
ђубривима
и
другим
пољопривредним хемикалијама; ветеринарска помоћ;
говорна терапија; депилирање воском; дијететски и
нутриционистички савети; здравствена нега; зубарске
услуге; изнајмљивање животиња за потребе
баштованства; изнајмљивање кошница за пчеле;
изнајмљивање медицинске опреме; изнајмљивање
опреме за пољопривреду; изнајмљивање санитарних
инсталација; изнајмљивање уређаја за обликовање
косе; изнајмљивање хируршких робота; израда
венаца;
имплантација
косе;
киропрактика;
консултантске услуге у области виноградарства;
маникирање; масажа; медицинска помоћ; медицински
савети за особе са инвалидитетом; медицински
скрининг; нега кућних љубимаца; оптичарске услуге;
орезивање дрвећа; ортодонтске услуге; палиативна
нега; пејзажна архитектура; пирсинг тела; пластична
хирургија; припрема рецепата у апотекама;
рехабилитација пацијената за болести зависности;
сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника;
терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже;
узгајање биљака; узгој животиња; уништавање
корова; уништавање штеточина за пољопривреду,
аквакултуру, хортикултуру и шумарство; уређивање
вртова; уређивање травњака; услуге аквакултуре;
услуге
алтернатнивне
медицине;
услуге
ароматерапије; услуге бабица; услуге банке крви;
услуге банке људског ткива; услуге вештачке
оплодње; услуге визажисте; услуге виноградарства;
услуге здравствене неге у кући; услуге здравствених
центара; услуге јавних купатила за хигијенске сврхе;
услуге кућне неге; услуге медицинских анализа за
потребе дијагностике и лечења које пружају
медицинске лабораторије; услуге медицинских
клиника; услуге неге животиња; услуге неговања
болесника; услуге оплодње ин витро; услуге
пошумљавања; услуге психолога; услуге расадника;
услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте;
услуге санаторијума; услуге сауне; услуге соларијума;
услуге сузбијања штеточина у пољопривреди,
аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге
телемедицине; услуге терапије уз помоћ животиња;
услуге турских купатила; услуге установа за тешко
оболеле; услуге фризерских салона; услуге центара за
опоравак; услуге центара за рехабилитацију;
фармацеутски
савети;
физикална
терапија;
хортикултура.
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Кл. 45: астролошко саветовање; ватрогасне услуге;
враћање
изгубљених
ствари;
генеалошка
истраживања;
друштвена
пратња;
духовно
саветовање; изнајмљивање вечерњих хаљина;
изнајмљивање одеће; изнајмљивање противпожарних
аларма; изнајмљивање сефова; изнајмљивање уређаја
за гашење пожара; израда хороскопа; консултације о
интелектуалној својини; консултације о физичком
обезбеђењу; контрола предузећа ради сигурности;
кремација; лизинг имена домена на интернету;
лиценирање рачунарског софтвера [правне услуге];
лиценцирање интелектуалне својине; лиценцирање
[правне услуге] у оквиру издавања софтвера;
менаџмент
ауторских
права;
надзирање
противпровалних уређаја и аларма; организовање
погребних церемонија; организовање политичких
митинга; организовање религијских свечаности;
организовање
религијских
скупова;
отварање
сигурносних брава; парничне услуге; писање личних
писама; планирање и организовање венчања; погребне
услуге; помоћ у облачењу ким она; посредовања,
услуге медијације; правна истраживања; правне
услуге у вези са преговорањем о уговорима за друге;
правне услуге у области имиграције; правне услуге у
одговарању на позиве за подношење понуда; правно
управљање лиценцама; праћење права интелектуалне
својине за правно саветодавне сврхе; прикупљање
биографских података о појединцима; проналажење
несталих особа; проналажење украдених предмета;
ревизија правне усклађености; ревизија регулаторне
усклађености; регистрација имена домена [правне
услуге]; саветовање о личном стилу облачења;
саветовање у жалости због губитка блиске особе;
сигурносни преглед пртљага; услуге агенција за
склапање бракова; услуге агенција посредовање;
услуге агенције за усвајање; услуге арбитража; услуге
балсамовања; услуге детективских агенција; услуге
консијержа; услуге мирног решавања спорова; услуге
ноћног обезбеђења; услуге обезбеђења; услуге онлајн
друштвених мрежа; услуге правног заступања; услуге
правног надзора; услуге правног саветовања у вези са
мапирањем патената; услуге припреме правних
докумената; услуге пyштања голубова за специјалне
прилике; услуге спасилаца на води; услуге читања
судбине из карата; услуге читања тарот карата за
друге; услуге чувања деце код куће; услуге чувања
станова у одсуству власника; услуге шетања паса;
чување кућних љубимаца.
(111) 82248
(210) Ж- 2021-1824

(181) 25.10.2031.
(220) 25.10.2021.
(151) 25.03.2022.
(732) USD CABLE Друштво за завршне радове у
грађевинарству трговину и услуге д.о.о. Београд,
Рамаданска 65, 11000, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Драгана Тасић, Стојана Протића 48/6,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.02; 27.05.17; 27.05.25
(511) Кл. 33:
алкохолна пића изузев пива.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
(111) 82249
(210) Ж- 2021-1745

(181) 12.10.2031.
(220) 12.10.2021.
(151) 25.03.2022.
(732) Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.,
No. 5 Jereh Road, Laishan District,Yantai, Shandong, CN
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 7: пумпе за бушотине специјално за нафту;
платформе за бушење, плутајуће или не плутајуће;
машине за прераду нафте; пумпе за усисавање
ваздуха; вентили [делови машина]; клипни вентили
[делови машина]; вентили за притисак [делови
машина]; хидраулични вентили као делови машина;
хидрауличне команде за машине и моторе.
(111) 82250
(210) Ж- 2021-673

(181) 19.04.2031.
(220) 19.04.2021.
(151) 28.03.2022.
(732) Ozzy Shop d.o.o. Valjevo, Браће Павићевић 5,
14000, Ваљево, RS
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,
11060, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 02.09.10; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.04; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, наранџаста, бела.
(511) Кл. 35:
услуге малопродаје и велепродаје,
укључујући онлајн продају и продају наручивањем
преко поште, конзервисаног, замрзнутог, сушеног и
куваног воћа и поврћа; кикирики путера; кокосовог
путера; чипса од кромпира; осушеног кокоса; џемова;
сувог грожђа; урми; прерађеног ораха; млевеног бадема;
кикирикија; воћног чипса; пахуљица од кромпира;
тахинија; хумуса; грицкалица на бази воћа; снек
производа од кикирикија; снек производа од језграстог
воћа; слатких штанглице од језграстог воћа; семенки
сунцокрета; семенки; кандираних ораха; зачињеног
коштуњавог воћа; зачињених ораха; лешника; кукуруза
шећерца; намаза, пасти и хумуса на бази орашастих
плодова; хлеба, пецива и кондиторских производа;
семена аниса; кекса; бисквита; бомбона; вафел
производа; какаа; кафе; колача; препарата од житарица;
жвакаћих гума; чоколаде; чоколадних штанглица са
језграстим воћем; марципана; зачинских додатака;
слаткиша; корнфлекса; кукурузних пахуљица; кокица;
палачинки; млевеног кукуруза; прженог кукуруза; пица;
посластица од кикирикија; млевеног овса; ољуштеног
овса; овсених пахуљица; чипса; крекера; мусли; алве;
грицкалица на бази житарица; грицкалица на бази
пиринча; сувих зрна кукуруза без љуске; плочица од
житарица; коштуњавог воћа са чоколадним преливом;
намаза на бази чоколаде; чоколадних намаза који садрже
орашасте плодове; сладоледа; сирових и непрерађених
пољопривредних, аквакултурних, хортикултурних и
шумарских производа; сировог и непрерађеног зрневља
и семена; свежег воћа и поврћа; хране за животиње;
бисквита за псе; онлајн рекламирање на интернету;
презентација производа путем средстава комуникације у
сврху продаје на мало.
(111) 82251
(210) Ж- 2021-1921

(181) 09.11.2031.
(220) 09.11.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) COLKIM S.r.l. Sole Shareholder, via Piemonte
n. 50, Ozzano dell’Emilia, IT
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

121

Гласник интелектуалне својине 2022/4
Intellectual Property Gazette 2022/4

Ж
(531) 01.15.11; 03.05.07; 03.05.24; 26.01.15; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) Кл. 5: родентициди.
(111) 82252
(210) Ж- 2021-1769

(181) 14.10.2031.
(220) 14.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., 11080, Београд - Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(111) 82256
(210) Ж- 2021-1777

(181) 15.10.2031.
(220) 15.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, New York,
NY 10018, US
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

CREATOR
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(111) 82253
(210) Ж- 2021-1768

(181) 14.10.2031.
(220) 14.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., 11080, Београд - Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

STRIX
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(111) 82254
(210) Ж- 2021-1767

(181) 14.10.2031.
(220) 14.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд - Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

PAMPAS
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(111) 82255
(210) Ж- 2021-1766

(181) 14.10.2031.
(220) 14.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., 11080, Београд - Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

PROGRES
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(531) 17.02.01; 17.02.02; 26.15.15; 27.05.01
(511) Кл. 3:
козметика; козметички препарати;
козметички препарати за негу коже; немедицински
препарати за негу коже; козметичке креме; козметички
препарати
за
потамњивање;
препарати
за
самопотамњивање; креме за потамњивање; лосиони за
сунчање; немедицински препарати за заштиту коже од
сунца; производи за негу коже, наиме, немедицински
серум за кожу; етерична уља; козметички серуми;
козметичке торбе које садрже козметику; комплети и
поклон сетови који се састоје првенствено од козметике
и препарата за негу коже; лак за нокте; препарати за
негу ноктију; сапуни за лице и тело; лосиони за тело;
млеко за тело; препарати за пилинг тела; спрејеви за
тело; купке; креме за лице и тело; шампони и
регенератори за косу; препарати за обликовање косе;
препарати за негу косе; дезодоранси за тело; козметика,
наиме, руменила, руменила за образе, емулзије за тело,
лосиони за тело у виду маске, пудери за тело у виду
маске, уље за тело, коректори за лице, коректори за
кожу, коректори за тело, бб креме, лосиони за кожу,
регенератори за кожу, хидратантни препарати за кожу,
козметички јастучицћи, козметичке оловке, креме за
кожу , креме за очи, гелови за очи, шминка за очи,
оловке за очи, сенке за очи, оловке за обрве, гелови за
обрве, ајлајнери, препарати за чишћење коже,
препарати за чишћење лица, емулзије за лице, маске за
лице, препарати за пилинг лица, подлога за шминку,
пудер за тело, пудер за лице, немедицнски балзам за
усне, крема за усне, сјај за усне, оловка за усне,
кармини, блистави ружеви за усне са балзамом и
прозрачним и сјајним ефектом, маскара; вештачке
трепавице; препарати за избељивање зуба; прајмери за
шминку; мириси.
(111) 82257
(210) Ж- 2021-1784

(181) 15.10.2031.
(220) 15.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) SAVENCIA SA, 42 Rue Rieussec ,
78220 Viroflay, FR

ЗИС / RS / IPO
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(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

MEDVE
(511) Кл. 29: млеко, сир и млечни производи; јестива
уља
и
масти;
путер;
млечна
павлака.
Кл. 30: сендвичи.
(181) 15.10.2031.
(220) 15.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, New
York, NY 10018, US
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

Ж
(111) 82259
(210) Ж- 2021-1776

(181) 15.10.2031.
(220) 15.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800,
New York, NY 10018, US
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

(111) 82258
(210) Ж- 2021-1778

TARTE SEA: SIMPLE,
EFFECTIVE, ALWAYS VEGAN
(511) Кл. 3: козметика; козметички препарати;
козметички препарати за негу коже; немедицински
препарати за негу коже; козметичке креме;
козметички препарати за потамњивање; препарати за
самопотамњивање; креме за потамњивање; лосиони
за сунчање; немедицински препарати за заштиту
коже од сунца; производи за негу коже, наиме,
немедицински серум за кожу; етерична уља;
козметички серуми; козметичке торбе које садрже
козметику; комплети и поклон сетови који се састоје
првенствено од козметике и препарата за негу коже;
лак за нокте; препарати за негу ноктију; сапуни за
лице и тело; лосиони за тело; млеко за тело;
препарати за пилинг тела; спрејеви за тело; купке;
креме за лице и тело; шампони и регенератори за
косу; препарати за обликовање косе; препарати за
негу косе; дезодоранси за тело; козметика, наиме,
руменила, руменила за образе, емулзије за тело,
лосиони за тело у виду маске, пудери за тело у виду
маске, уље за тело, коректори за лице, коректори за
кожу, коректори за тело, бб креме, лосиони за кожу,
регенератори за кожу, хидратантни препарати за
кожу, козметички јастучицћи, козметичке оловке,
креме за кожу , креме за очи, гелови за очи, шминка
за очи, оловке за очи, сенке за очи, оловке за обрве,
гелови за обрве, ајлајнери, препарати за чишћење
коже, препарати за чишћење лица, емулзије за лице,
маске за лице, препарати за пилинг лица, подлога за
шминку, пудер за тело, пудер за лице, немедицнски
балзам за усне, крема за усне, сјај за усне, оловка за
усне, кармини, блистави ружеви за усне са балзамом
и прозрачним и сјајним ефектом, маскара; вештачке
трепавице; препарати за избељивање зуба; прајмери
за шминку; мириси.

ЗИС / RS / IPO

(531) 17.02.01; 17.02.02; 26.15.15; 27.05.01
(511) Кл. 3: козметика; козметички препарати;
козметички препарати за негу коже; немедицински
препарати за негу коже; козметичке креме;
козметички препарати за потамњивање; препарати за
самопотамњивање; креме за потамњивање; лосиони
за сунчање; немедицински препарати за заштиту
коже од сунца; производи за негу коже, наиме,
немедицински серум за кожу; етерична уља;
козметички серуми; козметичке торбе које садрже
козметику; комплети и поклон сетови који се састоје
првенствено од козметике и препарата за негу коже;
лак за нокте; препарати за негу ноктију; сапуни за
лице и тело; лосиони за тело; млеко за тело;
препарати за пилинг тела; спрејеви за тело; купке;
креме за лице и тело; шампони и регенератори за
косу; препарати за обликовање косе; препарати за
негу косе; дезодоранси за тело; козметика, наиме,
руменила, руменила за образе, емулзије за тело,
лосиони за тело у виду маске, пудери за тело у виду
маске, уље за тело, коректори за лице, коректори за
кожу, коректори за тело, бб креме, лосиони за кожу,
регенератори за кожу, хидратантни препарати за
кожу, козметички јастучицћи, козметичке оловке,
креме за кожу , креме за очи, гелови за очи, шминка
за очи, оловке за очи, сенке за очи, оловке за обрве,
гелови за обрве, ајлајнери, препарати за чишћење
коже, препарати за чишћење лица, емулзије за лице,
маске за лице, препарати за пилинг лица, подлога за
шминку, пудер за тело, пудер за лице, немедицнски
балзам за усне, крема за усне, сјај за усне, оловка за
усне, кармини, блистави ружеви за усне са балзамом
и прозрачним и сјајним ефектом, маскара; вештачке
трепавице; препарати за избељивање зуба; прајмери
за шминку; мириси.
(111) 82260
(210) Ж- 2021-1209

(181) 09.07.2031.
(220) 09.07.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Philip Morris Brands Sàrl , Quai Jeanrenaud 3 ,
2000 , Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
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Ж
(540)

MARLBORO TOUCH GREY
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче, шибице.
(111) 82261
(210) Ж- 2021-1575

(181) 09.09.2031.
(220) 09.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Merrill J. Fernando and Sons (Private) Limited,
No. 111 Negombo road, 11300, Pellyagoda , LK
(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129,
11000, Београд
(540)

DILMAH
(511) Кл. 30: кесице чаја; листови чаја; биљни чај;
мешавине чаја; Дарџилинг чај (darjeeling tea); биљни
чајеви, осим за медицинску употребу; мешавине чаја
у праху.
(111) 82262
(210) Ж- 2021-1588

(181) 13.09.2031.
(220) 13.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE AMAN
DOO SURČIN, Виноградска 52а, 11271, Београд Сурчин, RS
(740) Адвокат Душан Матијашевић, Хомољска 2/5,
11000, Београд
(540)
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(531) 24.09.03; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) златна, црна, бела
(511) Кл. 20: легла и кућице за кућне љубимце;
лежајеви за кућне љубимце; јастуци за кућне
љубимце.
Кл. 21: посуде за храну за кућне љубимце; посуде за
храну за кућне љубимце, аутоматске; кутије
простирке за кућне љубимце.
Кл. 31:
мирисни песак [простирка] за кућне
љубимце; напитци за кућне љубимце; папир са
песком [простирка] за кућне љубимце; храна за
кућне љубимце.
(111) 82263
(210) Ж- 2021-1754

(181) 13.10.2031.
(220) 13.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Hangzhou Leshow Electronic Technology Co.,
Ltd, ROOM 2006-2010, BUILDING 1, NO.501, 2ND
BAIYANG STREET, QIANTANG NEW DISTRICT,
HANGZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 7: усисивачи за прашину; машине и
апарати за шампонирање тепиха, електрични; подни
парочистачи; машине за прање судова; соковници,
електрични; кухињске машине, електричне; машине
и апарати за чишћење, електрични; четке за
усисиваче; инсталације за уклањање прашине, у
сврхе чишћења; инсталације за централно усисавање;
кесе за усисиваче; инсталације за извлачење прашине
у циљу чишћења; метле, електричне; дробилице за
прехрамбене отпатке [дробилице за отпад]; млинови
за кафу, којима се не управља ручно; роботизовани
чистачи подова.
Кл. 8: тримери за нос, електрични; маказе за
шишање; ручне справе за коврџање косе; бријачи,
електрични; машинице за шишање, електричне или
неелектричне; ручне справе за увијање косе; апарати
за плетење косе, електрични; справе за равнање косе,
електричне; гвоздени савијачи; шишачи за браду;
ручни алат, руком покретан; електричне пегле на
пару; набрано-плисирано гвожђе; справице за сечење
ноктију, електричне и неелектричне; уређаји за
депилацију, електрични и неелектрични.
Кл. 11: фенови за косу; овлаживачи ваздуха; фритезе на
врућ ваздух; клима уређаји; уређаји за парење одеће;
исушивачи влаге за кућну употребу; радијатори,
електрични; сушачи веша, електрични; електрични
фенови, за личну употребу; апарати и машине за
пречишћавање ваздуха; електрични уређаји за сушење
ЗИС / RS / IPO
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испаривачем; ручни електрични сушачи за косу; грејачи
шоље са усб напајањем; електрични вентилатори;
вентилаторске грејалице; инсталације за кување.
Кл. 21: четкице за зубе, електричне; главе за
електричне четкице за зубе; конац за чишћење зуба;
канте за смеће; четкице за зубе; апарати на воду за
чишћење зуба и десни; инструменти за чишћење,
ручни; кухињски прибори; упијачи дима, за кућну
употребу; канта за искоришћен папир; механичке
метле; мопови (подни брисачи).
(111) 82264
(210) Ж- 2021-1576

(181) 10.09.2031.
(220) 10.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) PTP LEON DOO, Стевана Синђелића 44,
15354 , Слепчевић, RS
(540)

Ж
негу ноктију; сапуни за лице и тело; лосиони за тело;
млеко за тело; препарати за пилинг тела; спрејеви за
тело; купке; креме за лице и тело; шампони и
регенератори за косу; препарати за обликовање косе;
препарати за негу косе; дезодоранси за тело; козметика,
наиме, руменила, руменила за образе, емулзије за тело,
лосиони за тело у виду маске, пудери за тело у виду
маске, уље за тело, коректори за лице, коректори за
кожу, коректори за тело, бб креме, лосиони за кожу,
регенератори за кожу, хидратантни препарати за кожу,
козметички јастучицћи, козметичке оловке, креме за
кожу , креме за очи, гелови за очи, шминка за очи,
оловке за очи, сенке за очи, оловке за обрве, гелови за
обрве, ајлајнери, препарати за чишћење коже,
препарати за чишћење лица, емулзије за лице, маске за
лице, препарати за пилинг лица, подлога за шминку,
пудер за тело, пудер за лице, немедицнски балзам за
усне, крема за усне, сјај за усне, оловка за усне,
кармини, блистави ружеви за усне са балзамом и
прозрачним и сјајним ефектом, маскара; вештачке
трепавице; препарати за избељивање зуба; прајмери за
шминку; мириси.
(111) 82266
(210) Ж- 2021-1664

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) ЦМYК: 80/50/00/70, Пантоне 648Ц
(511) Кл. 25: дрвена обућа, кломпе; обућа за плажу; обућа.
(111) 82265
(210) Ж- 2021-1775

(181) 15.10.2031.
(220) 15.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800,
New York, NY 10018, US
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

(531) 17.02.01; 17.02.02; 26.15.15; 27.05.01
(511) Кл. 3:
козметика; козметички препарати;
козметички препарати за негу коже; немедицински
препарати за негу коже; козметичке креме; козметички
препарати
за
потамњивање;
препарати
за
самопотамњивање; креме за потамњивање; лосиони за
сунчање; немедицински препарати за заштиту коже од
сунца; производи за негу коже, наиме, немедицински
серум за кожу; етерична уља; козметички серуми;
козметичке торбе које садрже козметику; комплети и
поклон сетови који се састоје првенствено од козметике
и препарата за негу коже; лак за нокте; препарати за
ЗИС / RS / IPO

(181) 28.09.2031.
(220) 28.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Xiaomi Inc., No.006, floor 6, building 6, yard 33,
middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, CN
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 11000, Београд
(540)

Mi sound lab
(511) Кл. 9: апликације за компјутерске софтвере
које се могу електронски преузимати; компјутерски
периферни уређаји; нотебоок компјутери; таблет
компјутери; кодиране наруквице за идентификацију,
магнетне; апарати за обраду података; компјутери;
бројачи корака; фотокопир апарати (фотографски,
електростатички, термички); ваге за купатило;
мерачи; дигитални знакови; мобилни телефони;
носиви уређаји за праћење активности; паметни
телефони; телефонске слушалице (сетови); бежичне
bluetooth слушалице; бежичне мале слушалице (за
ношење у ушној шкољци); слушалице које блокирају
буку; кациге и наочаре за виртуелну стварност
(сетови); кутије за звучнике; слушалице; камкордери;
телевизијски апарати; камере (фотографске); мерни
инструменти; роботи за наставу; стереоскопи;
материјали за електричне водове (жице, каблови);
полупроводници; адаптери за струју; прекидачи
електрични; видео екрани; апарати за даљинско
управљање; апарати за регулисање топлоте;
електролизатори; апарати за гашење ватре;
радиолошки апарати за индустријску употребу;
заштитни уређаји за личну употребу у случају

125

Гласник интелектуалне својине 2022/4
Intellectual Property Gazette 2022/4

Ж
несреће; електричне инсталације за спречавање
провала; наочаре; батерије електричне; пуњачи
батерија; цртани филмови; спортске пиштаљке;
декоративни магнети; електрифициране ограде;
слушалице које се стављају на главу; јастучићи за
слушалице;
слушалице
са
микрофоном
за
комуникацију на даљину).
(111) 82267
(210) Ж- 2021-1657

(181) 28.09.2031.
(220) 28.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) OPTIVID DOO BEOGRAD-VRAČAR,
Ресавска 31, 11000, Београд, RS
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 82270
(210) Ж- 2021-1673

(181) 29.09.2031.
(220) 29.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. , Piet
Heinkade 107, 1019 GM, Amsterdam, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FOROBEX
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 82271
(210) Ж- 2021-1652

(181) 24.09.2031.
(220) 24.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.23; 05.03.11; 24.05.07; 24.17.25; 25.01.19;
25.07.25; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
28.05.00; 29.01.15
(591) црна, бела, сенф жута, боја месинга, сива
(511) Кл. 5: офталмолошка медицинска средства.
(111) 82268
(210) Ж- 2021-1668

(181) 29.09.2031.
(220) 29.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Концерн за производњу и промет кондиторских
производа "Бамби " а.д. Пожаревац,
Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

Plazma Plus
(511) Кл. 30: производи од житарица; посластице; наиме кекс.
(111) 82269
(210) Ж- 2021-1672

(181) 29.09.2031.
(220) 29.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. , Piet
Heinkade 107, 1019 GM, Amsterdam, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FOROBEC
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(531) 01.15.15; 26.01.05; 26.01.06; 26.01.18; 26.01.20;
26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.06
(591) бела, црвена, светло зелена, тамно зелена
(511) Кл. 3: средства за бељење и друге супстанце за
прање веша; средства за чишћење, полирање,
одмашћивање и абразивна средства; сапуни;
средства за прање судова; марамице за брисање
импрегниране средствима за чишћење.
Кл. 5:
антибактеријски сапун; сапун за
дезинфекцију; средства за дезинфекцију за
хигијенске сврхе; антибактеријска средства за прање
руку; биоциди; фунгициди¸хербициди; гермициди.
Кл. 21: предмети за чишћење; крпе; рибаћи прибор;
сунђери; прахери; челична вуна; подни брисачи
(мопови); јастучићи за чишћење; четке (изузев
сликарских четки и кичица).
(111) 82272
(210) Ж- 2021-1662

(181) 28.09.2031.
(220) 28.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Alma Lasers Ltd, 14 Halamish St.,POB 3021,
Caesarea Industrial Park, Caesarea, IL

ЗИС / RS / IPO
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(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд
(540)

(111) 82273
(210) Ж- 2021-1667

(531) 24.17.25; 26.03.23; 26.11.01; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.02; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, златна, љубичаста, сива
(511) Кл. 10: хируршки, медицински, зубарски и
ветеринарски апарати и инструменти вештачки
удови, очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за зашивање; терапеутски помоћни
уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу;
апарати, уређаји и производи за одојчад; наиме игле
за медицинску употребу, игле за зашивање,
хируршке, рукавице за медицинску употребу,
јастуци за употребу у медицини, хируршки прибор,
вреће са ледом за медицинску употребу, убризгивачи
за медицинску употребу, ласери за медицинску
употребу, ласери за уклањање длака, ласери за
подмлађивање коже, апарати за уклањање тетоважа,
ласери за уклањање оштећења на кожи, ласери за
уклањање вена, апарати за редуковање масти у телу,
ласери за лечење псоријазе, ласери за лечење екцема
и себореичног дерматитиса, апарати за лечење
витилига, целулита и акни, лампе за медицинску
употребу, шприцеви за медицинску употребу,
апарати који се користе у медицинским анализама,
маске које користи медицинско особље, медицински
водећи конац, апарати за днк и рнк тестове за
употребу у медицини, фластери за хлађење за
медицинску употребу.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности, наиме
академије (образовне), учење на даљину, настава,
обука, услуге пружања обуке, организовање вођење
конференција, организовање вођење конгреса,
организовање изложби за образовне потребе,
практична настава (обука путем демонстрације),
организовање и вођење радионица (обука),
организовање и вођење образовних форума уживо.
Кл. 44: медицинске услуге; хигијенска заштита и
нега лепоте за људе; наиме услуге медицинских
клиника, болничке услуге, здравствена нега,
медицинска
помоћ,
пластична
хирургија,
изнајмљивање
медицинске
опреме,
услуге
здравствених центара, услуге коришћења ласера и
апарата за уклањање длака, подмлађивање коже,
уклањање тетоважа, уклањање оштећења на кожи,
уклањање вена, редуковање масти у телу, лечење
псоријазе, екцема, себореичног дерматитиса,
витилига, целулита и акни.

(531) 01.13.01; 05.05.20; 05.05.21; 24.17.02; 25.07.06;
26.01.06; 27.05.01
(511) Кл. 41: образовне услуге у области медицине;
припремање обуке у области медицине; припрема и
вођење
радионица
у
области
медицине;
организовање и вођење конгреса, конференција,
семинара, симпозијума у области медицине; обука у
области медицине; информисање о образовању у
области медицине; испити из области образовања у
области медицине; електронско издаваштво; услуге
клубова здравља; практична настава у области
медицине;
услуге
издаваштва
укључујући
електронско издаваштво; издавање књига, књижица,
памфлета, периодичних публикација, новина,
приручника, проспеката, билтена, каталога, брошура;
вођење конвенција; вођење конгреса; вођење курсева
учења на даљину; вођење образовних форума уживо;
додатно образовање; издавање електронских књига и
он-лајн периодичних часописа; издавање журнала,
књига и приручника из области медицине; издавање
научних магазина који се односе на медицинску
технологију; издавање уџбеника; изнајмљивање
медицинских
дијагностичких
симулатора
за
употребу
у наставне
сврхе;
изнајмљивање
образовних и материјала за обуку; консултовање које
се односи на организовање и вођење конференција;
објављивање резултата клиничких испитивања;
објављивање резултата клиничких тестирања
фармацеутских препарата; обука о употреби
хируршких,
лекарских,
стоматолошких
инструмената и апарата; омогућавање коришћења
онлајн видео записа, који се не могу преузимати;
омогућавање онлајн семинара обуке; онлајн
издавање електронских књига и часописа;
организовање и вођење конференција, семинара и
симпозијума;
организовање
и
реализација
конференција, конгреса, концерата, симпозијума,
семинара, курсева обуке, часова и предавања у
области медицине; подучавање из области медицине;
пружање курсева сталног усавршавања у области
медицине; услуге обуке за руковање научним
инструментима и апаратима за истраживање у
лабораторијама.

ЗИС / RS / IPO

(181) 28.09.2031.
(220) 28.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Vincula Biotech Group d.o.o., Омладинских
бригада 90v, 7.спрат, 11070 Нови Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)
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Ж
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима;
медицинска истраживања; истраживање матичних
ћелија; дизајн и развој медицинске технологије;
рачунарско програмирање за медицински сектор;
дизајн и развој медицинских дијагностичких апарата;
пружање информација о медицинском и научном
истраживању у области фармацеутских производа;
услуге истраживања и развоја у вези са медицином;
фармацеутско истраживање; научно истраживање у
области генетике и генетског инжењеринга; научно
истраживање за медицинске потребе; клиничка
испитивања; хостинг дигиталног садржаја на
интернету; развој рачунарских база података;
пружање информација и података који се односе на
истраживање и развој у области медицине.
Кл. 44:
медицинске услуге; медицинске и
здравствене услуге; медицинске услуге у вези са
вађењем, третирањем и обрадом матичних ћелија;
медицинске услуге у вези са вађењем, третирањем и
обрадом људске крви, крви из пупчане врпце,
људских ћелија, матичних ћелија и коштане сржи;
акушерске и гинеколошке услуге; амбулантна
медицинска нега; болничке услуге; генетско
саветовалиште; генетско тестирање у медицинске
сврхе; днк тестирање у медицинске сврхе;
здравствена и козметичка нега за људе;
изнајмљивање медицинске опреме; израда извештаја
који се односе на медицинска питања; информисање
пацијената о употреби лекова; консултантске и
информативне услуге у вези са медицинским
производима; консултантске и информативне услуге
у вези са фармацеутским производима; медицинска
помоћ; медицинска нега; медицинске и здравствене
услуге; медицинске и здравствене услуге у
клиникама; медицинске консултације; медицински
скрининг; медицинско саветовање; медицинско
тестирање; обављање медицинских прегледа;
пластична хирургија; припрема рецепата у
апотекама; пружање медицинских информација;
услуге лабораторијске анализе у вези са лечењем
особа;
услуге
лекара;
услуге
медицинске
дијагностике; услуге медицинских клиника; услуге
телемедицине; услуге центара за рехабилитацију;
услуге медицинске анализе у медицинским
лабораторијама у вези са лечењем особа;
фармацеутски савети; физикална терапија.
(111) 82274
(210) Ж- 2021-1678

(181) 29.09.2031.
(220) 29.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б.
11000, Београд, RS
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(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) Кл. 5: пробиотици за употребу као додаци
исхрани; пробиотске бактеријске формулације за
ветеринарску употребу; пробиотске бактеријске
формулације за медицинску употребу; пробиотски
препарати за медицинску употребу који помажу у
одржавању природне равнотеже флоре у систему
органа за варење; фармацеутски препарати;
ветеринарски препарати; санитарни препарати за
употребу у медицини; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње; лекови за
ветеринарску употребу; лекови за људску употребу;
додаци исхрани са
козметичким
дејством.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 42: бактериолошка истраживања и анализе;
биолошка истраживања и анализе; консултантске
услуге које се односе на техничке и научне анализе;
лабораторијске анализе у области бактериологије;
лабораторијске анализе у области козметике;
лабораторијске анализе у области хемије; услуге
научног истраживања, испитивања и анализе;
хемијско, биохемијско, биолошко и бактериолошко
истраживање и анализа; медицинска истраживања;
вођење клиничких испитивања фармацеутске
препарате; истраживање у области фармацеутских
производа; лабораторијско истраживање у области
фармације; процена фармацеутских производа;
развој фармацеутских препарата и лекова; услуге
испитивања, надзора и истраживања у области
фармације, козметике и прехрамбених намирница.
(111) 82275
(210) Ж- 2021-1658

(181) 28.09.2031.
(220) 28.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) OPTIMED DOO BEOGRAD, Радоја
Домановића 23, 11000, Београд, RS
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
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(540)

(531) 27.05.01; 29.01.12
(591) ружичасто-љубичаста
(511) Кл. 5: офталмолошка медицинска средства.
(111) 82276
(210) Ж- 2021-918

(181) 21.05.2031.
(220) 21.05.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) PANON HEALTHY FOOD d.o.o.,
Индустријска зона, Север б.б., Темерин, RS
(540)

(531) 02.03.17; 02.09.01; 08.01.22; 19.03.05; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) бела, браон, тамно плава, светло плава, црвена.
(511) Кл. 30: производи од житарица, нарочито
производи од овса, овсеног гранола, crunchy мусли,
мусли.
(111) 82277
(210) Ж- 2021-1704

(181) 06.10.2031.
(220) 06.10.2021.
(151) 29.03.2022.

(300) 083017 06.04.2021. JM.
(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ADVENTURE CHARGER
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
фотографски,
кинематографски, аудивизуелни, оптички, за вагање,
мерење, сигнализацију, откривање, тестирање,
инспекцију, спасавање и наставу; апарати и
инструменти
за
пренос,
пребацивање,
трансформацију, акумулацију, регулацију или
контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање, пренос,
репродукцију или обраду звука, слике или података;

ЗИС / RS / IPO

Ж
снимљени и медији који се могу преузети,
рачунарски софтвер, празни дигитални или аналогни
медији за снимање и чување података; механизми за
апарате који се покрећу новцем; регистарске касе,
уређаји за рачунање; рачунари и периферни
рачунарски уређаји; ронилачка одела, ронилачке
маске, чепови за уши за рониоце, штипаљке за нос за
рониоце и пливаче, рукавице за рониоце, апарати за
дисање за пливање под водом; апарати за гашење
пожара; интерфејси за рачунаре; рачунарски
програми који се могу преузети за пројектовање
корисничког
интерфејса;
бежично
повезани
електрични батеријски апарати са уграђеним
софтвером и фирмвером који се могу ажурирати на
даљину за чување и пражњење сачуване електричне
енергије за употребу у стамбеним просторима и
зградама; бежично повезани електрични батеријски
апарати са уграђеним софтвером и фирмвером који
се могу ажурирати на даљину за чување и пражњење
сачуване електричне енергије која долази од или ка
електричној мрежи или другом извору генерисања
електричне
енергије
за
стабилизацију
и
задовољавање потреба за електричном енергијом и
циљева потрошње; рачунарски софтвер који се може
преузети за праћење, оптимизацију и регулисање
чувања и пражњења сачуване електричне енергије ка
и од датих жично и бежично повезаних електричних
батеријских апарата; батерије које снабдевају
електричном енергијом моторе електричних возила;
конектори за електричну енергију који се монтирају
на зид за пуњење електричних возила; мобилни
утикачи за електричну енергију за пуњење
електричних возила; софтвер који се може преузети
у виду мобилних апликација за праћење количине и
стања електричне енергије и даљинску контролу
возила; софтвер који се може преузети у виду
софтвера за оперативни систем возила; навигациони
апарати за возила; уређаји за лоцирање и враћање
возила програмирани тако да користе глобални
систем
позиционирања
(гпс)
и
мобилне
телекомуникације; радији за возила; аларми против
крађе; пуњачи за батерије за употребу са батеријама
за возила; темпомати за моторна возила; опрема за
безбедност возила, наиме, електронски уређаји за
праћење вибрација, удараца, кретања, угла,
температуре и волтаже; опрема за безбедност возила,
наиме, уграђени систем за надзор возила који се
састоји од камера и монитора за проналажење и
елиминацију слепих тачака са обе стране возила;
бежични примопредајници са технологијом за
прикупљање и приказивање статуса и праћење свих
типова возила на локалном нивоу; батерије,
електричне, за возила; опрема за безбедност возила,
наиме, електронски уређаји за праћење притиска у
гумама; опрема за безбедност возила, наиме, сензори
и камере за вожњу уназад; уређаји за балансирање
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Ж
гума за копнена возила; системи за улазак без кључева
и системи за паљење возила без кључева за
аутомобиле који се састоје од микропроцесора,
пријемника електронских сигнала, и привеска за кључ
са пријемником електронских сигнала; мерачи брзине
за возила; радарски детектори објеката за употребу на
возилима; гпс сензори који се монтирају на возила и
који одређују брзину кретања возила; пуњачи
батерија за мобилне телефоне за употребу у
возилима; делови за моторе возила, наиме,
термостати; аудио опрема за возила, наиме, стерео
уређаји, звучници, појачала, еквилајзери, скретнице
и кућишта за звучнике; усб портови за пуњење за
употребу у возилима; електронске браве за возила;
камере за вожњу уназад за возила; климе за возила;
бежични контролери за даљинско праћење и
контролу фукнције и статуса других електронских,
електричних, и механичких уређаја или система,
наиме, батерија, безбедности, осветљења, система за
праћење и безбедност; стартери са даљинским
управљањем за возила; системи за лоцирање,
праћење и безбедност возила који се састоје од
антене и радио предајника који се налазе у возилу;
регулатори волтаже у возилима; аудио опрема за
возила, наиме, звучници за аутомобилске аудио
системе; навигациони инструменти за возила;
електрични конектори између моторних возила и
приколица; батерије за возила; електрични апарати,
наиме, станице за пуњење електричних возила;
компјутеризовани анализатори дестинације возила;
продужни каблови за употребу са возилима; струјни
адаптери за употребу са возилима; електрични
каблови за употребу са возилима; акумулатори,
електрични, за возила; термостати за возила;
аутоматски индикатори ниског притиска у гумама
возила; забележивачи пређене километраже за
возила; даљински управљачи за управљање
алармима за возила.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; кацеларијски послови;
руковање електричним батеријским системима који
се састоје од бежично повезаних електричних
батеријских апарата са уграђеним софтвером и
фирмвером и пратећим софтвером који се могу
ажурирати на даљину за чување и пражњење
сачуване електричне енергије за друге, за пословне
потребе, и услуге пословног консалтинга у вези са
истим; услуге салона за копнена возила и возила;
услуге пословног консалтинга, наиме, пружање
помоћи у развоју пословних стратегија; консултације
у области енергетске ефикасности у вези са соларном
и обновљивом енергијом; обезбеђивање савета у вези
са куповином и услуга консултовања потрошача у
вези са куповином копнених возила; обезбеђивање
услуга онлајн директоријума са информацијама у
вези са возилима и станицама за пуњење.
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Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталације и
поправљања возила; вађење руде, нафте и гаса;
инсталација, одржавање и поправка, и унапређивање
бежично повезаних електричних батеријских
апарата, и консалтинг у вези са истим, за чување и
пражњење сачуване електричне енергије за
стабилизацију и
задовољавање
потреба
за
електричном енергијом и циљева потрошње;
обезбеђивање услуга одржавања и поправке возила;
консултовање у вези са поправком возила;
консултовање у вези са одржавањем возила; пуњење
батерија за возила; услуге прилагођавања возила по
жељи, наиме, прављење возила по жељи; услуге
станица за пуњење возила; поправка и одржавање
возила; детаљно чишћење возила; сервисне станице
за возила; фарбање возила.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање и
пројектовање у вези са истим; услуге индустријских
анализа, индустријских истраживања и индустријског
дизајна; услуге контроле квалитета и утврђивања
аутентичности; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера; праћење возила како би се
обезбедило њихово правилно функционисање;
даљинско праћење функционисања, перформанси, и
ефикасности електричних возила; обезбеђивање
софтвера који није могуће преузети који се користи за
предиктивну
анализу
пуњења
и
одржавања
електричних возила, и предиктивну анализу потреба
потрошача; услуге инжењерског пројектовања;
консултације у вези са развојем производа; услуге
консалтинга у области пројектовања возила за друге;
консалтинг у области инжењерства; праћење бежично
повезаних електричних батеријских апарата са
уграђеним фирмвером и софтвером за чување и
пражњење електричне енергије како би се осигурало
правилно фукнционисање и програмирање за
задовољавање потреба за електричном енергијом и
циљева потрошње; пројектовање система електричних
батерија који се састоје од бежично повезаних
електричних батеријских апарата и пратећег софтвера,
све то за чување и пражњење сачуване електричне
енергије, у сврху оптимизације ефикасности дизајна,
програмирања и конфигурације датих система, и услуге
консалтинга у вези са истим; услуге софтвера у виду
сервиса (SааS) који садржи софтвер за праћење,
оптимизацију, и регулисање чувања и пражњења
сачуване електричне енергије ка и од бежично
повезаних
електричних
батеријских
апарата;
обезбеђивање онлајн софтвера који се не може
преузети за праћење, оптимизацију, и регулисање
чувања и пражњења сачуване електричне енергије ка и
од бежично повезаних електричних батеријских
апарата; управљање софтвером и фирмвером који је
уграђен у бежично повезане електричне батеријске
апарате за чување и пражњење сачуване електричне
енергије програмирањем и конфигурисањем софтвера
ЗИС / RS / IPO
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за електричне батеријске апарате; инсталација,
одржавање, поправка и унапређивање рачунарског
софтвера и фирмвера који је могуће даљински
ажурирати а који је уграђен у бежично повезане
електричне батеријске апарате, и консултовање у вези
са истима, за чување и пражњење сачуване електричне
енергије за стабилизацију и задовољавање потреба за
електричном енергијом и циљева потрошње; услуге
прегледа возила за нова и половна возила за особе које
купују или продају своја возила; услуге прегледа
оштећења моторних возила; услуге прегледа возила;
услуге пројектовања делова за моторна возила;
обезбеђивање онлајн рачунарских програма који се не
могу преузети за пројектовање корисничких
интерфејса; обезбеђивање онлајн рачунарског софтвера
који се не може преузети за праћење, оптимизацију, и
регулисање чувања и пражњена сачуване електричне
енергије ка и од датих бежично повезаних електричних
батеријских апарата.
Кл. 45:
правне услуге; безбедносне услуге за
физичку заштиту материјалне имовине и појединаца;
услуге праћења флоте возила у сврху заштите;
услуге враћања украдених возила.
(111) 82278
(210) Ж- 2021-1561

(181) 06.09.2031.
(220) 06.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) NOBU TECHWAY DOO NOVI SAD,
Новосадског сајма 3, 21000, Нови Сад, RS
(740) Срђан Поповић, адвокат, Булевар ослобођења
109, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 07.01.24; 24.17.02; 26.04.16; 26.04.22; 26.11.22;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) плава, бела, црна.
(511) Кл. 16: новине; новонски папир; цртане приче
у новинама (штампани материјал); штампане ствари.
(111) 82279
(210) Ж- 2021-1744

(181) 11.10.2031.
(220) 11.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11147, Београд, RS
(540)

BellaFem
(511) Кл. 5: ин витро препарати за предвиђање
овулације; ин витро препарати за предвиђање
овулације за кућну употребу; препарати за
ЗИС / RS / IPO

Ж
дијагностиковање и лечење поремећаја у вези са
полном репродукцијом и плодношћу; дијететска
храна и пића прилагођена за медицинску примену;
дијететске супстанце које садрже витамине,
минерале и елементе у траговима, појединачно или у
комбинацији; дијететске супстанце прилагођене за
медицинску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње; дијететски и
хранљиви додаци; дијететски препарати прилагођени
за медицинске потребе; биљни суплементи; биљна
влакна, дијететска; биљни додаци искрани; биљни
екстракти за медицинске намене; биљни екстракти за
медицинске
потребе;
биљни
екстракти
за
фармацеутске намене; биљни лекови; вагинални
антимикотици; вагинални лубриканти; средства за
вагинално испирање за медицинске сврхе; средства
за вагиналну хидратацију; лекови за реуглисање
менструалног циклуса; витамински препарати*;
витамински препарати и супстанце; витамински
додаци исхрани; лековито биље.
(111) 82280
(210) Ж- 2021-1654

(181) 24.09.2031.
(220) 24.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,
18000, Ниш, RS
(740) Адвокат Младен Јовановић, Солунска 18/25,
Београд
(540)

(531) 26.01.18; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24;
26.11.01; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.08
(591) жута, црна
(511) Кл. 29: месо; риба; живина и дивљач; месне
прерађевине; свежа или конзервирана или кувано
припремљена јела углавном од меса; рибе; живине;
поврћа или воћа; салате од ракова и рибе; воћне
салате; салате од поврћа; месне салате; рибље салате;
припремљена готова или полу-готова јела од меса;
рибе; поврћа; дивљачи или сира; припремљена јела;
све од меса или производа од меса или рибе и
рибљих производа и или поврћа; воћа или живине; те
све горе наведене робе смрзнуте; укључујући и слане
производе од рибе и паштете.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; производи од
житарица, колачи, посластице, сладоледи, сорбеи;
чоколада, сосови као зачини; зачини; суши.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
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Ж
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај; угоститељске услуге; услуге
кафетерија; кетеринг за пића и храну; ресторани,
self-service ресторани; кантине; кафићи; најам и
закуп опреме који се односе на ресторане.
(111) 82281
(210) Ж- 2021-1582

(181) 13.09.2031.
(220) 13.09.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) GRENDENE S.A, Аvenida Pimentel Gomes, 214,
Expectativa em Sobral/ CE-CEP: 62040-125, SOBRAL, BR
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

COPACABANA
(511) Кл. 25: женска, мушка и дечја обућа, нарочито,
сандале, ципеле за плажу, папуче, папуче за
купатило, чизме; обућа; одећа; покривала за главу.
(111) 82282
(210) Ж- 2021-1471

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000, Београд
(540)

ENRIVON
(511) Кл. 5: препарати за уништавање и сузбијање
штеточина; инсектициди, фунгициди, хербициди,
пестициди.
(111) 82283
(210) Ж- 2021-1727

(181) 08.10.2031.
(220) 08.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) TIANJIN BRIDGE GROUP CO., LTD., 8TH
FLOOR, OFFICE BUILDING, NO.35 JINGANG ROAD,
XIQING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, TIANJIN, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 07.11.01; 24.17.02; 26.11.03; 26.11.08; 26.11.10;
27.05.01; 28.03.00
(511) Кл. 6: шипке од метала за заваривање; жица за
лемљење од метала; легуре за лемљење; шипке од
метала за лемљење и заваривање; шипке од метала за
заваривање; златни лем; сребрни лем; боце [метални
контејнери] за сабијени гас или течни ваздух; жичана
мрежа за заваривање; гвожђарија [ситна метална
роба].
Кл. 7: електрични апарати за заваривање; апарати за
заваривање са електричним луком (за електролучно
заваривање); апарати за заваривање, гасни; електроде
за машине за заваривање; лемилице, електричне;
апарати за електролучно резање; плинске летлампе;
термички секачи [машине]; плинске лет-лампе,
лемилице; индустријски роботи.
(111) 82284
(210) Ж- 2021-1806

(181) 21.10.2031.
(220) 21.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

ISKON
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(111) 82285
(210) Ж- 2021-1690

(181) 01.10.2031.
(220) 01.10.2021.
(151) 29.03.2022.
(732) DOO za trgovinu, proizvodnju i usluge
"Vasović" export-import, Пут за Шебеке 7,
32103, Чачак, Коњевићи, RS
(540)

(531) 03.09.01; 03.09.24; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.04
(591) плава: Пантоне 2756Ц, нарандзаста боја:
Пантоне 1495Ц
(511) Кл. 29: риба.
Кл. 39: транспортне услуге, паковање и складистење
робе.
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(111) 82286
(210) Ж- 2021-936

(181) 25.05.2031.
(220) 25.05.2021.
(151) 30.03.2022.
(732) Вучинић Никола, Булевар Михајла Пупина
016Д/12, 11070, Београд, RS
(740) Адвокат Урош З. Сладић, Шумадијске дивизије
4, 11041, Београд
(540)

(531) 03.01.04; 03.01.16; 03.01.24; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 1:
препарати за затамњење стакла;
средства за матирање емајла или стакла; хемикалије
за бојење стакла.
Кл. 12: ветробрани за аутомобиле; ветробрани за
возила; ветробранска стакла.
Кл. 17: затамњене пластичне фолије за употребу на
прозорима; затамњене пластичне фолије за употребу
на прозорима возила; ламиниране пластичне фолије
за прозоре; ламиниране пластичне фолије за
употребу на прозорима возила; фолије за затамњење
стакла [обојене фолије].
Кл. 19:
грађевинско стакло; обично стакло у
плочама за грађевинарство; обојено стакло за
прозоре;
обојено
стакло
у
плочама
за
грађевинарство; прозорско стакло за грађевинарство;
сигурносно стакло; стакло за грађевинарство; стакло
за прозоре, које није прозорско стакло за возила;
стакло [прозорско] за грађевинарство.
Кл. 21:
бојена стакларија; млечно стакло;
необрађено или полуобрађено стакло, осим
грађевинског стакла; необрађено стакло, осим стакла
које се користи у грађевинарству; стакла за прозоре
возила [полупрерађени производ]; стакло за прозоре
возила, недовршено; стакло, необрађено или
полуобрађено [осим грађевинског стакла].

Ж
(511) Кл. 44: услуге медицинских клиника, услуге
центара за рехабилитацију, здравствена нега, услуге
салона лепоте, физикална терапија, масажа,
медицинска порноћ, услуге алтернативне медицине,
услуге саветовања о здрављу, медицински скрининг,
дијететски и нутриционистички савети.
(111) 82288
(210) Ж- 2021-1566

(181) 09.09.2031.
(220) 09.09.2021.
(151) 30.03.2022.
(732) Savacoop d.o.o., Теодора Мандића 9,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 03.13.23; 03.13.24; 26.05.15; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена - Пантоне 186 Ц, сива - Пантоне 422 Ц
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 82289
(210) Ж- 2021-1564

(181) 09.09.2031.
(220) 09.09.2021.
(151) 30.03.2022.
(732) Savacoop d.o.o., Теодора Мандића 9,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(111) 82287
(210) Ж- 2021-1302

(181) 26.07.2031.
(220) 26.07.2021.
(151) 30.03.2022.
(732) Ioanna Batsialou PR Specijalistička ordinacija
iz oblasti fizikalne medicine I rehabilitacije
"IOANNA REGEN", Ранкеова 16/1, Београд-Врачар, RS
(540)
(531) 19.11.13; 26.05.16; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава- Пантоне 801 Ц, сива - Пантоне 422Ц
(511) Кл. 5: пестициди.

(531) 24.17.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) RGB:53 121 188, c:810% M48% Y1% K0%,
Pantone: 2727 C
ЗИС / RS / IPO

(111) 82290
(210) Ж- 2021-1565

(181) 09.09.2031.
(220) 09.09.2021.
(151) 30.03.2022.

133

Гласник интелектуалне својине 2022/4
Intellectual Property Gazette 2022/4

Ж
(732) Savacoop d.o.o., Теодора Мандића 9,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.05.15; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена - пантоне 349 Ц, сива - пантоне 422Ц
(511) Кл. 5: пестициди.
(111) 82291
(210) Ж- 2021-1663

(181) 28.09.2031.
(220) 28.09.2021.
(151) 30.03.2022.
(732) Душан Радовановић , Џона Кенедија 37/12,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јовић Милан, Милутина Миланковића
134, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 26.11.07; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21
(511) Кл. 18: одећа за кућне љубимце.
Кл. 25: бициклистичка одећа; везена одећа; велови
[одећа]; водоотпорна одећа; габардени [одећа];
готова, конфекцијска одећа; гумирана одећа за
скијање на води; дресови [одећа]; ешарпе као одећа;
кабанице [одећа]; каишеви [одећа]; кецеље[одећа];
комплети [одећа]; крагне [одећа]; крзно [одећа];
манжетне кошуља [одећа]; муфови [одећа];
наручници, свештеничка одећа; одећа; одећа за
гимнастику; јакне [одећа]; траке за главу [одећа];
спољна одећа; саронг, одећа; рукавице [одећа];
пуњене јакне [одећа]; појасеви за ношење новца
[одећа]; пончо, одећа; плетена одећа [одећа]; опрема
за бебе [одећа]; одећа од коже; одећа од имитације
коже; одећа за плажу; одећа за мотоциклисте; одећа
за купање.
(111) 82292
(210) Ж- 2021-721

(181) 23.04.2031.
(220) 23.04.2021.
(151) 30.03.2022.
(732) IDJWorld d.o.o. Beograd, Панчевачки пут 36в,
11000, Београд, RS
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(540)

(531) 03.07.03; 03.07.24; 03.07.25; 16.03.13; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08
(591) светло сива (d3d3d3), тамно сива (bfbfbf), бела
(ffffff), тамно наранџаста (D2502A), светло
наранџаста (FF6600), црна (000000), жута (FFCC00),
браон (3C0000), светло браон (903900).
(511) Кл. 9: апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење.
Кл. 35: оглашавање, вођење послова; пословно
управљање, канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 82293
(210) Ж- 2021-1571

(181) 07.09.2031.
(220) 07.09.2021.
(151) 30.03.2022.
(732) Александар Апић, Гагаринова 16, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Сања Дражић, Булевар ослобођења 78,
Нови Сад
(540)

GUILTY PLEASURE
(511) Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране, пића;
привремени смештај.
(111) 82294
(210) Ж- 2021-1782

(181) 15.10.2031.
(220) 15.10.2021.
(151) 30.03.2022.
(732) Kerry Luxembourg S.à.r.l., 17 rue Antoine Jans,
L-1820 Luxembourg, LU
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
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Ж
овсена каша; кокице; пецива; кондиторски
производи; преливи за храну; намази од какаа и
чоколаде; зачински додаци, сосови.
Кл. 31: храна за кућне љубимце; посластице за кућне
љубимце.
Кл. 32: енергетска пића; безалкохолна пића; воћна пића;
нутритивна пића; нутритивни смути; протеинска пића;
вода обогаћена витаминима, вода са укусом.
(111) 82295
(210) Ж- 2021-1446

(531) 01.15.21; 05.07.10; 25.07.06; 25.07.07; 26.01.06; 26.04.06
(511) Кл. 1: бета глукан (хемикалија за прехрамбену
индустрију); полисахарид глукоза екстрахована из
квасца и коришћена као састојак у производњи
функционалне хране, пића и дијететских суплемената;
сахарин; витамини за употребу у производњи
суплемената за прехрану; витамини за прехрамбену
индустрију; антиоксиданти за употребу у производњи
фармацеутских препарата; антиоксиданти за употребу у
производњи суплемената за прехрану; протеини за
употребу у производњи суплемената за прехрану;
протеини за прехрамбену индустрију; витамини за
употребу у производњи фармацеутских препарата;
биолошки препарати, осим за медицинске или
ветеринарске сврхе; културе микроорганизама осим за
медицинску и ветеринарску употребу; препарати
микроорганизама осим за медицинску и ветеринарску
употребу; ензимски препарати за прехрамбену
индустрију; глукоза за прехрамбену индустрију; лецитин
за прехрамбену индустрију; пектин за прехрамбену
индустрију; глутен за прехрамбену индустрију; лактоза
за прехрамбену индустрију; казеин за прехрамбену
индустрију.
Кл. 5: намирнице које садрже бета глукан за
дијететске или медицинске сврхе, за исхрану људи и
животиња, наиме, додаци исхрани и дијететски
суплементи; суплементи за прехрану за ветеринарске
потребе; протеински додаци исхрани; формула за
бебе; млеко за бебе у праху.
Кл. 29: грицкалице(снек барови); протеинско млеко;
млеко у праху за исхрану; протеински шејкови;
млечни
производи
обогаћени
протеинима
(немедицински), млечни напици; конзервисано,
смрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; желеи;
прерађено коштуњаво воће; грицкалице од
кромпира; сир; грицкалице на бази сира; готова јела
на бази рибе, меса и поврћа; јогурти; млечни намази;
намази на бази коштуњавог воћа; воћни намази;
млечни производи; замене за млечне производе; месо
и замене за месо; грицкалице на бази меса.
Кл. 30: кафа; пића на бази какаа; мешавине кафе;
немедицински чајеви; овсене пахуљице и други
производи од житарица, укључујући грицкалице;
ЗИС / RS / IPO

(181) 20.08.2031.
(220) 20.08.2021.
(151) 30.03.2022.
(732) LONG DING SHENG GROUP d.o.o. Novi
Beograd, Трг пријатељства Србије и Кине 4,
11070, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Душан Делић, Стевана Дукића 7
(540)

(531) 26.11.06; 26.11.13; 27.05.01; 28.03.00; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна, златна
(511) Кл. 36: финансијске, монетарне и банкарске
услуге; услуге осигурања; послови везани за
непокретности.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 82296
(210) Ж- 2021-1720

(181) 08.10.2031.
(220) 08.10.2021.
(151) 30.03.2022.
(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also
trading as ''ΕΚΟ ΑΒΕΕ'', 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)
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Ж
(531) 25.03.03; 25.05.03; 25.07.21; 26.04.04; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена: 186 C, црна: Пантоне црна, бела
(511) Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје у
вези са: кочионом течношћу, течношћу за
хидрауличне
кочнице,
течношћу
за
серво
управљање, заптивним смесама против цурења у
систему серво управљања аутомобилом, расхладним
течностима за радијаторе возила, мастиком за
поправку гума, лепковима за поправку гума, смесама
за поправљање унутрашњих гума, хемијским
препаратима за употреба у поправци гума,
средствима за попуњавање за каросерије возила и
поправку гума, смесама за поправку пнеуматика,
смесама за заптивање пнеуматика, мазивима за
моторна возила, машинама за монтажу и демонтажу
пнеуматика, тестерима за кочионе течности,
тестерима
за
антифриз,
акумулаторима
за
аутомобиле, кабловима за паљење аутомобила,
софтвером за управљање возилом, системом
контроле брзине возила, апаратима за контролу
брзине аутоматских возила, уређајима за аутоматску
контролу
управљања
возилом,
рачунарским
апликацијама
за
управљање
аутомобилима,
аутономним системима за управљање возилима,
контроним уређајима за апарате за навигацију
возила, апаратима и инструментима за контролу
брзине
возила,
рачунарским
системима
за
аутоматизовано управљање возилима, адаптивним
темпоматом за моторна возила, уређајима за
контролу температуре [електрични прекидачи] за
возила, рачунарским апликацијама за контролу
управљања аутоматским возилима, рачунарским
апликацијама за контролу паркирања аутоматских
возила, контролним јединицама за појачала за
употребу у возилима, апаратима за контролу
температуре за употребу у моторима возила,
софтвером за помоћ при управљању возилима,
рачунарским програмима за употребу у аутономном
управљању возилима, апаратима за контролу
температуре за употребу у системима грејања
возила, одлеђивачи за возила, системима за грејање,
вентилацију и хлађење возила, кондензаторима
расхладног средства, кочницама за возила,
аутомобилским гумама, лепљивим гуменим закрпама
за поправку унутрашњих гума, материјалима за
крпљење унутрашњих гума, опремом за поправку
гума, гуменим закрпама за поправку пнеуматика
возила, кочионим чељустима за копнена возила,
контролним јединицама пнеуматског преноса за
копнена возила, неклизајућим уређајима за
аутомобилске гуме, закрпама за поправку гума,
газиштима за протектирање гума, гумама за камионе,
пумпама за надувавање пнеуматика возила,
хидрауличним системима контроле за возила,
системима за контролу стабилности возила, системи
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за контролу проклизавања за возила, кочионим
чељустима за копнена возила, јединицама за
управљање пнеуматским преносом за копнена
возила, гуменим материјалима за крпљење
пнеуматика.
Кл. 37: услуге сервисних станица за возила [пуњење
горивом и одржавање]; услуге сервисних станица за
одржавање возила; гаражне услуге за поправку
возила; услуге поправке, одржавање, пуњење горива
и пуњење возила; услуге замене кочница; услуге
ротирања и балансирања гума; услуге обнављање
гума за возила; услуге одржавања, сервисирања и
поправке
возила;
услуге
вулканизирања
аутомобилских гума [поправка].
(111) 82297
(210) Ж- 2021-1755

(181) 13.10.2031.
(220) 13.10.2021.
(151) 31.03.2022.
(732) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 10,
Lamiako-Leioa, ES
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

DISTEM
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; санитарни препарати за
употребу у медицини; дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди, хербициди.
(111) 82298
(210) Ж- 2021-1679

(181) 29.09.2031.
(220) 29.09.2021.
(151) 31.03.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

HEPATHROMB
(511) Кл. 3: козметички препарати.
(111) 82299
(210) Ж- 2020-140

(181) 05.02.2030.
(220) 05.02.2020.
(151) 31.03.2022.
(732) POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.,
Dunajska cesta 107, 1000, Ljubljana, SI
(740) Плавша & Плавша д.о.о., Струмичка 51,
Београд

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 27.05.01
(511) Кл. 3: препарати за бељење и друга средства за
прање;
препарати
за
чишћење,
полирање,
одмашћивање и стругање; сапуни; парфимеријски
производи; етарска уља; козметички производи;
лосиони за косу; средсва за чишћење зуба.
Кл. 16: папир, картон и производи направљени од
ових материјала, који нису обухваћени другим
класама; штампане ствари; књиговезачки материјал;
фотографије; канцеларијски материјал; лепкови за
канцеларијске или кућне потребе; материјали за
уметнике; кичице; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; материјал за
обуку или наставу, осим уређаја; материјали за
паковање од вештачких материјала, штампарска
слова;
клишеи.
Кл. 35: оглашавање; вођење комерцијалних послова;
пословно управљање; канцеларијски послови.
(111) 82300
(210) Ж- 2020-1172

(181) 14.07.2030.
(220) 14.07.2020.
(151) 31.03.2022.
(732) HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH,
Schlieffenstraße 40, 71636 Ludwigsburg, DE
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

ОRION
(511) Кл. 1: хемијска роба за индустријске сврхе;
хемијска средства за чишћење (течни облик) за
ултразвучно чишћење; хемикалије за откривање
пукотина; хемијска средства за чишћење у
необрађеној
синтетичкој
смоли,
необрађени
синтетички материјали; средства за гашење пожара;
средства за стврдњавање и лемљење метала; лепкови
за индустријске сврхе.
Кл. 3: средства за чишћење, средства за полирање,
средства за уклањање масти, абразивна средства;
брусно камење и дискови; сапуни.
Кл. 4: индустријска уља и масти; течна и лепљива
мазива; уља и течности за подмазивање и
расхлађивање резног алата; апсорбери прашине,
средства за влажење прашине и везива за прашину;
адитиви за гориво и адитиви за моторна уља.
Кл. 6: уобичајени метали и њихове легуре; торбе

ЗИС / RS / IPO

Ж
направљене од метала; каблови и жице израђени од
уобичајеног метала (нису за електричне сврхе); ситна
метална роба, ситни предмети од метала; футроле од
круте пене за производе од метала, које нису
обухваћене другим класама, посебно металну робу и
ситну металну робу; кутије за производе од круте
пене за робу од метала, која није обухваћена другим
класама, посебно метална роба и ситна метална роба.
Кл. 7: машине за обраду и прераду метала, дрвета,
пластике, камена и стакла за монтирање цирада;
мотори (осим за копнена возила).
Кл. 8:
ручни алати за изградњу машина,
конструисање апарата, конструкцију возила и за
грађевинарство; ручни алати за обраду метала,
дрвета и пластике, ручни алати за кућне технике;
ручни алати за индустрију; ручни алати, обухваћени
овом класом; механички погоњени алати, напуњене
кутије за алате, прибор за јело; четке (челичне)
[ручни алати].
Кл. 9:
уређаји и инструменти за надгледање;
физички, електронски уређаји за контролу и мере;
научни инструменти, навигациони инструменти,
геодетски инструменти, апарати за електричне
инструменте,
инструменти
за
спашавање,
инструменти за обуку; апарати и инструменти за
електроенергетику, и то за водове, трансмутацију,
складиштење, регулацију и надзор; електрични
апарати и инструменти (укључени у ову класу);
аутомати за продају и механизми за машине са
папирним новцем или кованицама; регистар касе,
рачунарске машине, машине за обраду података и
рачунари; апарати за гашење пожара; заштитна
радна одећа, заштитна одела, заштитне кациге,
респираторне маске, заштитне рукавице, заштитне
наочаре, кецеље као заштитна одећа, варилачке
рукавице, штитници за лице; рачунари, периферна
рачунарска опрема; софтвер сачуван на носачима
података; апарати за заштиту слуха; софтвер за
инжењерски дизајн; сви горе поменути производи за
употребу у индустрији (оперативна опрема) и сва
горе поменута роба за изузимање носилаца унапред
снимљених података било које врсте у забавне сврхе,
посебно кинематографских филмова, филмова, видео
трака и аудио трака.
Кл. 11: уређаји за расвету, осветљење, као и
санитарне инсталације.
Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; делови возила за кретање по
земљи, ваздуху и води; колица за алат.
Кл. 14: племенити метали и њихове легуре, као и
производи произведени и превучени њима, укључени
у ову класу; драго камење, драгуљи; хоролошки и
хронометарски инструменти; сатови и инструменти
за мерење времена.
Кл. 16: папир, чвршћи папир, картон и производи
направљени од ових материјала, укључени у ову
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класу; производи за штампање; штампане ствари;
материјал за увезивање књига; производи за
увезивање књига; канцеларијски материјал, лепак за
папир и канцеларијски материјал и за домаћинство,
уметнички материјал, сликарске четкице, писаће
машине и канцеларијска опрема (изузев намештаја);
наставни материјал (осим уређаја), синтетички
материјали за паковање обухваћени овом класом;
штампарска слова; знакови; клишеи; игле за
копирање за цртачке сврхе; шестари за цртање;
пластични материјал за паковање, који није
обухваћен другим класама.
Кл. 17: каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи направљени од њега, укључени у ову
класу; роба израђена од синтетике (полупроизводи);
заптивни, амбалажни и изолациони материјал; црева
(која
нису
направљена
од
метала).
Кл. 19:
грађевински материјали (који нису
направљени од метала); црева (која нису направљена
од метала) за изградњу; круте цеви, неметалне, за
грађевине; асфалт, смола и битумен; уклоњиви
објекти (не од метала); споменици (који нису
израђени од метала); спомен¬обележја (која нису
израђена од метала).
Кл. 20:
намештај, огледала, оквири; фабричка
опрема, односно радне површине, ормарићи за алате,
челични ормарићи; столице, мердевине (обухваћене
овом класом), столови, сталци за одлагање и кутије
за одлагање и њихови делови, од дрвета или
пластике, укључујући енергетске платформе за
снабдевање гасом, компримованим ваздухом и
електричном енергијом, постоља, полице, преграде,
преградни зидови, навлаке, табле за столове, предње
плоче, затварачи; моталице за црева, посебно за
гумене и пластичне цеви; пластични умеци (улошци)
за кутије за алате; улошци од чврсте пене за алате;
умеци од пластике за транспортне кутије, прибор и
кутије за излагање, кутије за алат од пластике;
пластичне кутије за складиштење алата; футроле од
круте пене за производе од пластике, које нису
обухваћене другим класама; кутије за производе од
круте пене за производе од пластике, које нису
обухваћене другим класама; роба укључена у ову
класу израђена од дрвета, плуте, трске, ратана, врбе,
рога, костију, слоноваче, китове кости, оклопа
корњаче, ћилибара, седефа, сепиолита и замене за
све ове материјале или синтетички материјали.
Кл. 21: посуђе и прибор за домаћинство или кухињу
(који нису од племенитих метала или обложени
истим); флашице за уље; чешљеви и сунђери, четке
(изузев четки за сликање), материјали за израду
четки, производи за потребе чишћења, инструменти
за чишћење, крпе за чишћење; челична вуна;
необрађено или полу-обрађено стакло (изузев стакла
које се користи у грађевинарству); стаклено посуђе,
порцелан и грнчарија (укључени у ову класу).
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(111) 82301
(210) Ж- 2021-1749

(181) 12.10.2031.
(220) 12.10.2021.
(151) 31.03.2022.
(732) FERMAX D.O.O. BEOGRAD (ČUKARICA),
Чамџијина 3, 11000, Београд, RS
(740) Aдвокат Александар Лисавац, Шумадијски трг
1, 11000 Београд
(540)

(531) 24.15.08; 24.15.21; 26.03.04; 26.04.18; 26.04.19;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) Кл. 29: бобичасто воће, конзервирано; воће, кувано;
воће, прерађено; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни
желе; воћни чипс; залеђено воће; замрзнуто-сушено
поврће; зачињено коштуњаво воће; кандирани ораси;
концентрати на бази воћа за кување; концентрати на бази
поврћа за кување; кора од воћа; коштано уље за исхрану;
кувано поврће; лешници, припремљени; млевени бадем;
мусеви од поврћа; намази на бази орашастих плодова;
намази на бази поврћа; поврће, прерађено; поврће у
конзерви; прерађен орах; пресована воћна паста; салате од
воћа; салате од поврћа; смрзнуто воће; сојино млеко;
сојино уље за исхрану; сокови од поврћа за кување;
сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово уље
за исхрану; сусамово уље за исхрану; сушено поврће; уља
за исхрану; уље од семена лана за исхрану.
Кл. 31: агруми [јужно воће], свежи; бадем [воће];
баштенска трава, свежа; биљке; бобичасто воће, свеже;
бундеве, свеже; воће, свеже; гљиве, свеже; дрвеће; жбуње;
зрневље [житарице]; канабис биљке; канабис, непрерађен;
кестен, свеж; коприва; корење за исхрану животиња;
кромпир, свеж; кукуруз; лешник, свеж; луковице; љуска
кокосовог ораха; непрерађени клипови кукуруза шећерца
[ољуштени или неољуштени]; овас [зоб]; орах биљке
коле; орашасто воће, непрерађено; остаци воћа [комина];
плута, сирова; пшеница; пшеничне клице за исхрану
животиња; репа, свежа; саднице; свеже поврће; семе за
садњу; стабла дрвећа; травњаци, природни; хељда,
непрерађена; хмељ; хмељне шишарке; цвеће, за
декорацију, осушено; цвеће, природно.
Кл. 37: грађевински надзор; заштита грађевина од
влаге; зидарске услуге; зидарство; изградња;
изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање
дизали ца [грађевинске опреме]; изнајмљивање
машина за ископавање [багера]; изолација грађевина;
консултације о грађењу; лакирање; малтерисање;
монтирање скела; пружање информација у вези са
изградњом.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 42: вођење студија техничког пројектовања;
грађевинско пројектовање; енергетска ревизија;
инжењерске услуге; истраживања у области
грађевинских конструкција.
Кл. 44:
узгајање биљака; услуге расадника;
хортикултура; услуге пошумљавања; баштованство.
(111) 82302
(210) Ж- 2021-1372

(181) 05.08.2031.
(220) 05.08.2021.
(151) 31.03.2022.
(732) FUJIAN YESOUL HEALTH TECHNOLOGY
CO,., LTD, RM-B616 BLDG., NO.1 STRAIT
ECONOMIC AND TRADE PLAZA, FUZHOU, FREE
TRADE ZONE, FUZHOU, CN
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 04.03.09; 26.01.15; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 28: лопте за игру; штапови за игре; собни
бицикли за вежбање; справе за физичко вежбање; справе
за вежбање(развлачење); ролери за собне бицикле за
вежбање; делтаплани; стартни блокови за спортове;
стоне игре; играчке; апарати за игре; штитници за
зглобове(спортска
опрема);
штитници
за
колена(спортска опрема); апарати и машине за куглање;
тегови за вежбање; машине за физичке вежбе; базени за
пливање(за играње); заштитни јастучићи(делови
спортске опреме); мушки атлетски суспензори(спортска
опрема); појасеви за вежбање за сужење струка.
(111) 82303
(210) Ж- 2021-1597

(181) 14.09.2031.
(220) 14.09.2021.
(151) 31.03.2022.
(732) SOFTLINK DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD,
Омладинских бригада бр. 86, 11070, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.01; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04
(591) тегет , црвена
(511) Кл. 41: академије [образовне]; изнајмљивање
видео рекордера; изнајмљивање видео трака;
изнајмљивање играчака; изнајмљивање камкодера;

ЗИС / RS / IPO

Ж
изнајмљивање радио и телевизијских апарата;
изнајмљивање синематографских апарата; испити из
области образовања; испитивање обучености корисника
за управљање дроновима; монтажа видеотрака;
образовање у интернатима; образовне услуге које
пружају асистенти за лица са посебним потребама; обука
[тренирање]; организовање и вођење образовних форума
уживо; организовање и вођење радионица [обука];
практична настава [обука путем демонстрације];
припрема и вођење семинара; продукција радио и
телевизијских програма; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
пружање услуга у области образовања; фотографисање;
фотографске репортаже.
Кл. 42: ажурирање рачунарског софтвера; анализа
рукописа [графологија]; анализе рачунарских система;
графички дизајн; графички дизајн промотивног
материјала; дигитализација докумената [скенирање];
дизајн ентеријера [уређење унутрашњег простора];
дизајнирање рачунарских система; дизајнирање
рачунарског софтвера; електронско надгледање
коришћења кредитних картица ради откривања
интернет преваре; електронско похрањивање података;
заштита од рачунарских вируса; изнајмљивање веб
сервера; изнајмљивање мерача потрошње електричне
енергије; изнајмљивање рачунара; изнајмљивање
рачунарског софтвера; израда и одржавање веб
страница за друге; инсталирање рачунарског софтвера;
истраживања у области технологије телекомуникација;
истраживање и развој нових производа за друге;
калибрација [мерење]; надгледање раунарских система
ради откривања неовлашћеног приступа или повреде
података; надгледање рачунарских система ради
откривања кварова; научна истраживања; обезбеђивање
алата за претраживање [претраживача] на интернету;
одржавање рачунарског софтвера; откључавање
[декодирање]
мобилних
телефона;
поновно
успостављање
рачунарских
података;
праћење
рачунарских система даљинским приступом; пружање
информација у вези са рачунарским технологијама и
програмирањем путем веб-сајта; развој рачунарских
платформи; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера; рачунарско програмирање; рачунарство у
облаку; саветовање о изради веб сајтова; саветовање о
сигурности рачунара; саветовање у области дизајна и
развоја рачунарског хардвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; технолошка истраживања;
умножавање рачунарских програма; услуге кодирања
податка; услуге провере аутентичности корисника
технологијом за трансакције е-трговања; хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова].
(111) 82304
(210) Ж- 2021-1702

(181) 05.10.2031.
(220) 05.10.2021.
(151) 31.03.2022.
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Ж
(732) Hemijska industrija Župa d.o.o., Шандора
Петефија б.б., 37000, Крушевац, RS
(540)

ŽUPAVENT SC

(732) Стеван Росић, Првослава Стојановића 4,
34000, Крагујевац, RS
(740) Aдвокат Горан М. Ћираковић, Гундулићев
венац 55, 11000, Београд - Стари град
(540)

(511) Кл. 5: препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди; хербициди.
(111) 82305
(210) Ж- 2021-1420

(181) 16.08.2031.
(220) 16.08.2021.
(151) 31.03.2022.
(732) Marera Construction doo Kraljevo, Ratinska
broj 15, 36000, Kraljevo, RS
(740) Адвокат Сања Буквић, Македонска 44,
11000, Београд-Стари град
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.22; 29.01.01
(591) светло црвена боја
(511) Кл. 19:
бетонски грађевински елементи.
Кл. 35: услуге управљања пословним пројектима за
грађевинске пројекте.
Кл. 37: грађевински надзор; консултовање у вези са
надзором грађевинских радова; надзор над рушењем
зграда; надзор реконструкције зграда; надзор
реновирања зграда; услуге надзора грађевинских
радова за грађевинске пројекте; грађевинске услуге;
саветодавне услуге које се односе на изградњу
зграда; консултантске и информативне услуге у вези
са изградњом; изградња и поправка зграда и других
конструкција; изградња зграда; изградња зграда и
других конструкција; изградња пословних зграда;
изградња стамбених зграда; изградња и реновирање
зграда и других конструкција.
Кл. 42:
архитектонско планирање; грађевинско
планирање; планирање зграда и инфраструктурних
система за зграде; консултантске услуге у области
архитектуре и грађевинских нацрта; планирање
техничких
пројеката;
архитектонске
услуге
пројектовања зграда; услуге пројектовања и
планирања изградње и консултације које се односе
на то; грађевинско пројектовање; припрема
извештаја који се односе на студије техничких
пројеката за грађевинске пројекте.
(111) 82306
(210) Ж- 2021-1688
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(181) 01.10.2031.
(220) 01.10.2021.
(151) 31.03.2022.

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06
(591) сива, наранџаста, белa
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и пројектовање у вези наведених услуга; услуге
индустријске анализе и истраживања; пројектовање
и развој компјутерског хардвера и софтвера.
(111) 82307
(210) Ж- 2021-1689

(181) 01.10.2031.
(220) 01.10.2021.
(151) 31.03.2022.
(732) Стеван Росић, Првослава Стојановића 4,
34000, Крагујевац, RS
(740) Aдвокат Горан М. Ћираковић, Гундулићев
венац 55, 11000, Београд - Стари град
(540)

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, наранџаста, сива, бела
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и пројектовање у вези наведених услуга; услуге
индустријске анализе и истраживања; пројектовање
и развој компјутерског хардвера и софтвера.
(111) 82308
(210) Ж- 2021-1740

(181) 11.10.2031.
(220) 11.10.2021.
(151) 31.03.2022.
ЗИС / RS / IPO
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(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation,
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

SMOOTHIES
(511) Кл. 3: производи за личну његу, наиме,
препарати за чишћење коже, лица и тела; препарати
за негу лица; бар сапун; течни сапун за руке; гелови
и креме за туширање; купке; препарати за пилинг;
тонери за кожу; козметика; препарати за уклањање
козметике;
маске
за
лице;
дезодоранси,
антиперспиранти и спрејеви за испод пазуха за личну
употребу; хидратантне креме, серуми, лосиони и
помаде за тело, кожу и лице; препарати за бријање;
козметички препарати за заштиту коже од утицаја
сунца; крема за сунчање; марамице импрегниране
раствором за чишћење.
(111) 82309
(210) Ж- 2021-1793

(181) 19.10.2031.
(220) 19.10.2021.
(151) 31.03.2022.
(732) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de France
17, Boncourt 2926, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ROTHMANS S-SERIES
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
резани дуван; дуван за луле; производи од дувана;
замене за дуван (које нису за употребу у медицини);
цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за
цигаре; 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.
(111) 82310
(210) Ж- 2021-1347

(181) 30.07.2031.
(220) 30.07.2021.
(151) 31.03.2022.
(732) PHOBOS DOO, Омладинских бригада 86ж,
11070, Београд, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 04.05.14; 26.04.15; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.25
(511) Кл. 9: интерактивни забавни софтвер за играње
видео игара који се може преузети; интерактивни
забавни софтвер за играње рачунарских игара који се
може преузети.рачунарски софтвери за видео и
рачунарске игрице; рачунарски софтвер из
категорије видео игара; рачунарски софтвер из
категорије видео игара и приручници у електронском
формату који се продају као целина; рачунарски
софтвер који се може преузети; рачунарски софтвер
преузет са интернета; рачунарски софтвер,
снимљени; софтвер; софтвер за видео игре; софтвер
за виртуелну реалност; софтвер за електронске игре;
софтвер за електронске игре за мобилне телефоне;
софтвер за игре виртуелне реалности; софтвер за
комуникацију за повезивање глобалних рачунарских
мрежа; софтвер за комуникацију за повезивање
корисника рачунарске мреже; софтвер за приступ
интернету; софтвери за препознавање гласа;
софтвери за рачунарске игре, који се могу преузети;
софтвери за рачунарске игре, снимљени; софтвери и
апликације за мобилне уређаје; софтвер проширене
стварности; софтвер проширене стварности за
употребу у мобилним уређајима;
Кл. 28:
акционе играчке; акционе играчке на
батерије; акционе фигурице играчке; игре, играчке и
предмети за игру; игре и играчке; игре са
замишљеним играњем улога; друштвене игре; игре;
игре, играчке и предмети за игру.
Кл. 42: дизајн и развој софтвера за рачунарске игре;
дизајн и развој софтвера за рачунарске игре и
софтвера за виртуелну реалност; дизајнирање
софтвера за рачунарске игре; програмирање
софтвера за видео игрице; пројектовање и развој
софтвера за видео игрице; пројектовање софтвера за
видео игрице; развој рачунарских програма и
софтвера за рачунарске игре; развој софтвера за
видео игрице; развој софтвера за рачунарске игре;
услуге развоја видео игрица.
(111) 82311
(210) Ж- 2021-1375

(181) 06.08.2031.
(220) 06.08.2021.
(151) 31.03.2022.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)
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Ж
(531) 02.09.01; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 5: пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.
(111) 82312
(210) Ж- 2021-1043

(181) 10.06.2031.
(220) 10.06.2021.
(151) 31.03.2022.
(732) MIĆA JELENKOVIĆ PR TRGOVINSKA
RADNJA AKUMULATOR CENTAR MIĆA
ZAJEČAR, Хајдук Вељкова 62, 19000, Зајечар, RS
(540)

(531) 15.09.02; 24.17.05; 26.03.07; 26.03.16; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, црна.
(511) Кл. 9: акумулатор, електрични; акумулатори,
електрични, за возила; акумулаторске посуде.
Кл. 35: онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
објављивање рекламних текстова; оглашавање на
отвореном; маркетинг.
Кл. 37: одржавање возила; постављање и поправка
апарата за климатизацију; пружање информација у
вези са поправкама.
(111) 82313
(210) Ж- 2021-1288

(181) 23.07.2031.
(220) 23.07.2021.
(151) 31.03.2022.
(732) UFUR INCORPORATED D.O.O. BEOGRAD,
Друге српске армије 13, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Милош С. Милинковић, Косте
Главинића 19, 11000, Београд
(540)

(531) 07.03.01; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) тамно сива, бела.
(511) Кл. 9: видео записи који се могу преузети;
видео записи музичког садржаја; видео снимци;
видео снимци који се могу преузети; дискови видео
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игара; звучни и видео снимци; интерактивни забавни
софтвер за играње видео игара који се може
преузети; програми видео игара; софтвер за видео
игре; рачунарске игре које се могу преузети;
рачунарски софтвери за видео и рачунарске игрице;
електронске базе података снимљене на рачунарским
медијима; електронске публикације које су
снимљене на рачунарским медијима; мултимедијски
фајлови који се могу преузети; електронске
публикације [које се могу преузети] из база података
или са интернета; електронске публикације [које се
могу преузети] које су доступне на мрежи из базе
података или са интернета; рачунарски софтвер за
обраду података.
Кл. 25: бициклистичка одећа; дресови [одећа]; јакне
[одећа]; кабанице [одећа]; каишеви [одећа];
кецеље[одећа]; литургијске одоре [одећа]; мајице
[одећа]; мараме за главу [одећа]; одећа; одећа за бебе
и малу децу; одећа за плажу; одећа од латекса; капе;
женска обућа; мушка обућа; обућа; спортска обућа;
патике; бикини гаћице; гаће; купаће гаће; дукс
мајице; мајице; поло мајице; покривала за главу;
дечије чарапе; женске чарапе; мушке чарапе;
спортске чарапе.
Кл. 32: але пива; ароматизована вода; ароматизована
минерална вода; ароматизована пива; безалкохолна
ароматизована пића; безалкохолна газирана пића са
додатим укусима; безалкохолна пива; безалкохолна
пића; безалкохолни воћни напици; безалкохолни
напици с укусом чаја; безалкохолни сирупи; вода за
пиће; вода обогаћена витаминима [напици]; вода
обогаћена минералима [напици]; вода обогаћена
нутријентима; вода са глечера; воде [пића]; воћни
коктели, безалкохолни; воћни напици; воћни напици
и воћни сокови; воћни пунч, безалкохолни; воћни
сокови; газирана минерална вода; газирани воћни
сокови; гуарана напици; енергетска пића; занатско
пиво; изворска вода; индијска светла пива [ипа
пива]; коктели, безалкохолни; коктели на бази пива;
коле [безалкохолна пића]; лагер пиво; лимунаде;
напици за спортисте обогаћени протеинима; напици
који садрже мешавине сокова воћа и поврћа;
негазирана безалкохолна пића; нискоалкохолно
пиво; пиво; портер [пиво]; прашкови који се користе
за припрему безалкохолних пића; пшенично пиво;
радлер; сарсапарила [безалкохолни напитак]; светла
але пива; слатко газирано пиће; смрзнути напици на
бази воћа; смутис [кашасти напици од воћа или
поврћа]; спортска пића; спортска пића с
електролитима; стаут [стоут] пиво; шербети [пића];
шикјеи [безалкохолни пунч од риже]; шира.
Кл. 33: алкохолна пића; апсинт; бурбон; вино; водка;
ликери; медовина; рум; саке; џин; шоћу [жестока
алкохолна пића].
Кл. 35:
вођење, организовање и управљање
пословањем; вођење, уређивање и организовање
ЗИС / RS / IPO
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трговачких приредби и сајмова у комерцијалне и
рекламне сврхе; добротворне услуге, наиме
организовање и спровођење волонтерских програма
и пројеката којима се решавају проблеми заједница;
организовање
и
вођење
промотивних
и
маркетиншких догађаја; организовање и вођење
рекламних догађаја; организовање и одржавање
комерцијалних изложби; услуге помоћи, саветовања
и консултација у вези са организовањем пословања;
анализирање одзива на оглашавање и истраживање
тржишта; дељење материјала за оглашавање путем
електронске
поште;
директно
оглашавање;
изнајмљивање простора за оглашавање на интернету
путем
оглашавања
упражњених
места;
консултантске услуге које се односе на рекламирање,
оглашавање и маркетинг; непосредно оглашавање;
обезбеђивање и изнајмљивање огласног простора и
материјала за оглашавање; оглашавање; оглашавање
и промотивна продаја у вези са робом и услугама
доступним на интернету; оглашавање према
категоријама; оглашавање путем банера; пословно
саветовање који се односи на оглашавање; промоција
добара и услуга других путем оглашавања на
интернет страницама; развој концепта оглашавања;
рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања;
рекламне услуге и оглашавање; рекламне услуге и
оглашавање преко телевизије, радија или поште;
саветовање у вези са оглашавањем; састављање
колумни за потребе медијског оглашавања; услуге
дигиталног оглашавања; услуге оглашавања и
рекламних информација пружених преко интернета;
услуге оглашавања на интернету; филмско
оглашавање; писање маркетиншких текстова; писање
рекламних текстова; израда радио реклама;
оптимизација интернет странице; услуге наручивања
преко интернета; услуге продаје гардеробе преко
интернет продавница; рекламне услуге за стварање
корпоративног идентитета и идентитета бренда;
услуге стратегије брендирања.
Кл. 41: вођење забавних догађаја; вођење забавних
догађаја, културних догађаја, спортских догађаја
уживо, образовних догађаја, и забавних и културних
активности;
забава
посредством
радија;
консултовање које се односи на организовање и
вођење концерата; консултовање које се односи на
организовање и вођење радионица за обуку;
организовање догађаја из области културе у
добротворне сврхе; организовање догађаја из
области спорта у добротворне сврхе; организовање
забавних
догађаја;
организовање
музичких
концерата; организовање музичких наступа уживо;
организовање обука; организовање такмичења;
организовање
такмичења
путем
интернета;
организовање филмских догађаја у забавне сврхе;
стручно саветовање и информационе услуге које се
односе на уређивање, вођење и организовање
ЗИС / RS / IPO

Ж
семинара; уређивање, вођење и организовање
конференција, конгреса, колоквијума, радионица
[обука], семинара и симпозијума; планирање и
вођење журки [забава]; уређивање журнала;
издавање и уређивање књига; издавање и уређивање
магазина; издавање и уређивање периодичних
издања; издавање и уређивање штампаног
материјала; консултантске услуге у вези са
уређивањем; уређивање видео записа; уређивање
електронских публикација; уређивање текстова;
уређивање фотографија; услуге уређивања у постпродукцији у области музике, видеа и филма; услуге
снимања аудио и видео садржаја; издавање интернет
часописа; пружање информација о спорту путем
интернет странице; пружање информација у вези са
забавом и забавним догађајима путем он-лајн мрежа
и интернета; пружање радијских и телевизијских
забавних садржаја путем интернета; услуге
електронских
игара
путем
интернета;
фотографисање; писање и објављивање текстова,
осим у рекламне сврхе; писање сценарија; писање
текстова*; писање текстова за песме; услуге писања
садржаја по наруџбини, осим оних које се користе у
рекламне сврхе.
Кл. 42: дизајн и графички дизајн за израду веб
сајтова; дизајнирање и програмирање веб сајтова;
графички дизајн посредством рачунара; графички
дизајн промотивног материјала; дизајн анимација;
дизајн графичке илустрације; дизајнирање одеће;
дизајнирање покривала за главу; услуге бренд
дизајна; програмирање мултимедијских апликација.
(111) 82314
(210) Ж- 2021-1248

(181) 12.07.2031.
(220) 12.07.2021.
(151) 04.04.2022.
(732) Prime spirits d.o.o. Beograd-Novi Beograd,
Владимира Поповића 6/Б08, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Синиша Чолевић, Сремска 4/2, 21000,
Нови Сад
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, златна.
(511) Кл. 33:
алкохолна пића изузев пива;
аперитиви; дестилована пића; дигестиви [ликери и
жестока
пића];
жестока
пића;
јабуковача;
вишњевача; крушковача.
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Ж
(111) 82315
(210) Ж- 2021-1901

(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 04.04.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

DIAXIM
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82316
(210) Ж- 2021-1903

(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 04.04.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

ELMASTAN
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82317
(210) Ж- 2021-1902

(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 04.04.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
бб, 26300, Вршац, RS
(540)

FLOXACEN
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82318
(210) Ж- 2021-1457

(181) 24.08.2031.
(220) 24.08.2021.
(151) 04.04.2022.

(300) 18464592 30.04.2021. EM.
(732) Kerry Luxembourg S.à.r.l., 17 rue Antoine Jans,
L-1820 Luxembourg, LU
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(511) Кл. 1: пробиотичке смесе за употребу као
састојаци за храну и пиће, наиме, пробиотичке
бактерије и пробиотичке бактеријске културе;
пробиотичке бактерије и пробиотичке бактеријске
културе за прехрамбену индустрију; пробиотичке
бактеријске формулације; бактеријске културе за
додавање храни и/или напицима; бактерије за
употребу у производњи хране, пића, додатака
исхрани, храни за кућне љубимце и заменских
производа
на
бази
протеина;
културе
микроорганизама које нису за медицинску и
ветеринарску употребу; културе микроорганизама за
употребу у производња хране и пића; ензимски
препарати за прехрамбену индустрију.
Кл. 5: пробиотичке бактерије (додаци прехрани);
пробиотички додаци исхрани; дијететске намирнице
и пића прилагођени за медицинску употребу, додаци
исхрани; нутритивни и дијететски суплементи;
додаци прехрани за ветеринарске потребе;
протеински дијететски суплементи; формула за бебе;
млеко за бебе у праху.
Кл. 29: пробиотичке грицкалице; протеинско млеко;
млеко у праху за исхрану; протеински шејкови; млечни
производи обогаћени протеинима (немедицински);
конзервирано, замрзнуто, осушено и кувано воће и
поврће; џемови; прерађени орашасти плодови;
грицкалице од кромпира; готова јела која садрже
(углавном) пилетину, готова јела која се састоје
углавном од морских плодова, готова јела која се састоје
углавном од замена за месо; јогурти; млечни намази;
намази на бази орашастих плодова; воћни намази.
Кл. 30: немедицински чајеви обогаћени пробиотицима;
препарати обогаћени пробиотицима од житарица,
укључујући грицкалице; пецива, кондиторски производи;
преливи за храну; какао и чоколадни намази.
Кл. 31:
храна за кућне љубимце обогаћена
пробиотицима; посластице за кућне љубимце
обогаћене пробиотицима.
Кл. 32: пробиотички напици и пробиотички енергетски
напици; безалкохолна пића обогаћена пробиотицима;
воћна пића која садрже пробиотике; нутритивна пића;
нутритивни смути; протеинска пића.
(111) 82319
(210) Ж- 2021-1794

(181) 19.10.2031.
(220) 19.10.2021.
(151) 04.04.2022.
(732) Драган Ђорђевић, Јована Ћирилова 3, 11120, Београд, RS
(540)

(531) 26.01.17; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24;
27.07.01; 27.07.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, наранџаста
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(511) Кл. 42: одређене дизајнерске услуге, наиме,
индустријског дизајна, дизајна амбалаже, графичког
дизајна, дизајна одеће.
(111) 82320
(210) Ж- 2021-22

(181) 08.01.2031.
(220) 08.01.2021.
(151) 04.04.2022.
(732) Fortezza D.o.o, Гаврила Принципа 3, 11000, Београд, RS
(740) Драган Крстић, Кедрова 6, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.04; 26.01.05; 26.01.14; 26.01.21;
27.05.24; 28.05.00; 29.01.06
(591) тамно сива #231Ф20; бела.
(511) Кл. 29:
агар-агар за кување; албумен,
беланчевине, за кулинарске намене; протеинско
млеко; алгинати за кулинарске намене; бадемово
млеко; напици на бази бадемовог млека; бадемово
млеко за кулинарске сврхе; млевени бадем; алое вера
за људску исхрану; инћуни, неживи; андулете;
животињска мождина, срж, за исхрану; пире од
јабука; аранжмани од обрађеног воћа; артичоке,
конзервиране;
сланина;
конзервисан
пасуљ;
бобичасто воће, конзервирано; кобасице крвавице;
коштано уље за исхрану; говеђа супа; концентрати за
бујон; булгоги; путер; путер крем; ролнице од купуса
пуњене месом; кандирани ораси; каселет; кавијар;
сухомеснати производи; сир; рибани кисели купус;
шкољке капице, које нису живе; какао путер за
исхрану; кокосов путер; кокос, осушени; кокосова
маст; кокосово млеко; напици на бази кокосовог
млека; кокосово млеко за кулинарску употребу;
кокосово уље за исхрану; репино уље за исхрану;
компоти; кондензовано млеко; виршле у кукурузном
тесту на штапићу; кукурузно уље за исхрану; свеж
сир; уштипци од свежег сира; компот од бруснице;
рак, који није жив; павлака (млечни производ);
крокети; љускари, који нису живи; смрзнуто воће;
кристализовани ђумбир; кисело млеко; урме;
кандирана патка; јестиве ларве мрава, припремљене;
јестива птичја гнезда; јестиве масти; јестиво цвеће,
сушено; јестиви инсекти, неживи; паста од плавог
патлиџана; јаја; екстра девичанско маслиново уље за
исхрану; фалафел; смеше које садрже маст за кришке
хлеба; масне супстанце за производњу јестиве масти;
ЗИС / RS / IPO

Ж
ферментисано печено млеко; намирнице на бази
рибе; рибљи филети; рибље брашно за људску
исхрану; рибљи мусеви; риба, која није жива;
конзервисана риба; рибља икра, припремљена; риба
у конзерви; зачињено коштуњаво воће; замрзнутосушено месо; замрзнуто-сушено поврће; залеђено
воће; концентрати на бази воћа за кување;
грицкалице на бази воћа; воћни чипс; кора од воћа;
воће, конзервисано; воће конзервисано у алкохолу;
воће, прерађено; воћна пулпа; салате од воћа; воће,
кувано; воће у конзерви; дивљач, која није жива;
желатин; краставчићи; ђумбиров џем; ђумбир,
конзервисани; гуакамол; шунка; рендани пржени
кромпир (хасх броwнс); лешници, припремљени;
харинге, неживе; виршле; хумус; рибљи желатин за
исхрану; џемови; желе за исхрану; кефир; кимчи;
усољен и сушени бакалар; кумис; напици са
бактеријама млечне киселине; свињска маст; морске
(нори) алге, конзервисане; лецитин за кулинарске
намене; лимунов сок за употребу у кулинарству;
конзервисано сочиво; уље од семена лана за исхрану;
јетра; јетрена паштета; јастози, који нису живи;
нискокалорични чипс од кромпира; маргарин;
мермелада; месо; месни екстракти; желе од меса;
конзервисано месо; месо у конзерви; напици од
млека, у којима млеко преовлађује; млеко; млечни
ферменти за кулинарске намене; производи од
млека; милк шејк; замене за млеко; мекушци,
неживи; конзервисане печурке; шкољке, које нису
живе; безалкохолни пунч од жуманаца; намази на
бази орашастих плодова; прерађен орах; овсено
млеко; уља за исхрану; маслиново уље за исхрану;
маслине, конзервисане; омлети; прстенови од лука
(поховани лук); лук, конзервисан; остриге, које нису
живе; уље палминих коштица за исхрану; палмино
уље за исхрану; кикирики путер; млеко од
киририкија; напици на бази млека од кикирикија;
млеко од кикирикија за кулинарске сврхе; кикирики,
припремљен; грашак, конзервирани; пектин за
кулинарске намене; кисели ђумбир; кисели
краставац; полен припремљен као храна; свињетина;
кнедле на бази кромпира; чипс од кромпира;
пахуљице од кромпира; уштипци, крофне од
кромпира; живина, која није жива; јаја у праху;
млеко у праху; шкампи, рачићи, који нису живи;
препарати за прављење бујона; састојци за
припремање
супе;
конзервисан
бели
лук;
конзервисана паприка; пресована воћна паста; кварк;
суво грожђе; рататули; сириште, сирило; пиринчано
млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу;
лосос, нежив; усољена риба; усољено месо; сардине,
неживе; сатај; кисели купус; црева за кобасице,
природна или вештачка; кобасице; паниране
кобасице; морски краставац, који није жив;
екстракти алги за исхрану; семенке, припремљене;
сусамово уље за исхрану; шкољке, љускари, који
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Ж
нису живи; морски рачићи, који нису живи; чауре
свилене бубе за људску исхрану; сметана; јаја
пужева за јело; супе; сојино уље за исхрану;
ферментисано млеко; конзервисана соја, за исхрану;
сојино млеко; пљескавице од соје; бодљикави јастог,
који није жив; бубрежни лој за исхрану;
сунцокретово уље за исхрану; сунцокретове семенке,
припремљене; кукуруз шећерац, прерађен; тахини;
таџин (готово јело од меса, рибе или поврћа);
темпех; тофу; тофу пљескавице; тофу листићи; сок
од парадајза за кување; парадајз пире; парадајз пире;
шкембићи;
конзервисана
гомољика,
тартуф;
туњевина, нежива; концентрати на бази поврћа за
кување; павлака (биљна) на бази поврћа; намази на
бази поврћа; сокови од поврћа за кување; паста од
поврћа; мусеви од поврћа; салате од поврћа; кувано
поврће; сушено поврће; препарати за супу од поврћа;
поврће у конзерви; сурутка; мућена павлака, шлаг;
беланце од јаја; беле кобасице.
Кл. 30: сируп од агаве (природни заслађивач);
пимент; слаткиши од бадема; бадемово тесто; семе
аниса; сос од јабука (зачин); ароматични додаци за
храну; замене за кафу; прашак за пециво; бикарбона
сода за кување; баози; јечмено брашно; смесе за
тесто; брашно од боба; пивско сирће; бибимбап
(мешавина пиринча са поврћем и јунетином);
везивни агенси за сладолед; кекс; хлеб; хлебне
мрвице; векне хлеба; брашно од хељде; хељда,
прерађена; булгур; слатке земичке, колачићи;
буритоси; тесто за колаче; глазуре за колаче; прашак
за колаче; колачи; украсне бомбоне за торте; капра;
карамеле (бомбоне); целерова со; плочице од
житарица; грицкалице на бази житарица; препарати
од житарица; напици на бази камилице; сендвичи са
сиром (чизбургери); жвакаћа гума; жвакаће гуме за
освежавање даха; цикорија (замена за кафу); чипс
(производ од житарица); чоколада; пића на бази
чоколаде; намази на бази чоколаде; пића од чоколаде
са млеком; коштуњаво воће са чоколадним
преливом; чоколадни украси за торте; чоколадни
мусеви; чололадни намази који садрже орашасте
плодове; чау-чау (зачин); чатни (додатак јелима);
цимет (зачин); каранфилић (зачин); какао; пића на
бази какаоа; какао напици са млеком; макарунси од
кокоса; кафа; пића на бази кафе; пића од кафе са
млеком; капсуле кафе, напуњене; ароме за кафу;
зачински додаци; слаткиши; кондиторски производи
за украшавање новогодишње јелке; кухињска со;
корнфлекс; кукурузно брашно; млевени кукуруз;
кукуруз, пржени; кус-кус; крекери; сос од бруснице
(зачин); тартар крем за кување; крем бруле;
кроасани; крутони; млевени јечам; млевени овас;
кристализовани камени шећер; кари (зачин);
енглески крем; десерти у облику муса (слаткиши);
тесто, полупрерађен производ; преливи за салату;
млечни карамел крем; сладоледи; јестиви папир;
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јестиви папир за колаче; јестиви папир од пиринча;
есенције за исхрану, изузев етарских есенција и
етарских уља; ферменти за тесто; ароме за пића,
изузев етарских уља; ароме за колаче, изузев
етарских уља; брашно; кнедле на бази брашна;
цветови или лишће као замена за чај; фондани
(слаткиши); ароме, које нису етарска уља; замрзнутасушена јела чији је главни састојак тестенина;
замрзнута-сушена јела чији је главни састојак
пиринач; смрзнити јогурт (посластичарски); воћне
посластице; воћни преливи (сосови); воћни желе
(слаткиши); конзервисане баштенске траве (зачини);
колачићи од ђумбира; паста од ђумбира (зачин);
глукоза за кулинарску намену; глутенски додаци за
кулинарске намене; безглутенски хлеб; глутен
припремљен као храна; златни сируп (шећерни
сируп), меласа; прекрупа за људску исхрану;
млевени ђумбир; алва; глазуре за шунку; хариса
(зачин); високопротеинске плочице од житарица;
сува зрна кукуруза без љуске; кукурузни гриз; мед;
сендвич са виршлама; ољуштени јечам; ољуштени
овас; сладолед; коцке леда; ледени чај; лед за
освежавање; лед, природни или вештачки; сладолед
на штапићу; немедицински биљни чајеви; инстант
пиринач; јиаози; чај од келп алги; кечап (сос); кимчи
палачинке; лакса; средства за подизање теста; ланено
семе за кулинарску употребу (зачин); слатки корен
(слаткиши); макарони; макарунси; сладни бисквити;
сладни екстракти за храну; слад за људску исхрану;
малтоза; маринаде; марципан; мајонез; сосови за
месо (умаци); пите од меса; средства за омекшавање
меса за употребу у домаћинству; бели лук у праху
(зачин); ментол за посластице; ментол бомбоне за
освежавање даха; стаклене глазуре; мисо; меласа за
исхрану; мусли; сенф; брашно од слачице; природни
заслађивачи; готови оброци од резанаца; резанци;
нугат; коштуњаво воће у праху; орашчићи; храна на
бази овса; овсене пахуљице; овсено брашно;
онигири; пикалили; вода поморанџиног цвета за
кување; кроасани са чоколадом; палмин шећер;
палачинке; тестенина; сосови за тестенине; пастиле
(бомбоне); пецива; тесто за слатка пецива; векна са
месом; посластице од кикирикија; пељмени; бибер;
слаткиши од пеперминта; зачинска паприка; песто;
пти-бер кекс; ситни колачи; пите; пице; кокице;
палачинке на бази кромпира; брашно од кромпира;
прашак за прављење сладоледа; пралине; препарати
за
учвршћивање
мућене
павлаке,
шлага;
припремљени пиринач умотан у морску траву;
прерађено семе за употребу као зачин; профитероле;
прополис (пчелињи производ); пудинг; киш; киноа,
прерађена; рамен; равиоли; релиш (додатак јелу);
пиринач; грицкалице на бази пиринча; колачи од
пиринча; пиринчани крекери; сутлијаш; пиринчана
каша за кулинарске намене; матични млеч; двопек;
саго; шафран (зачин); соли за конзервисање
ЗИС / RS / IPO
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намирница; сендвичи; сосови (додаци храни);
материјали за везивање кобасица; смесе за пикантне
палачинке; пикантне палачинке; додаци јелима;
морска вода за кување; алге (зачин); гриз; сусамово
семе (зачин); стругани лед са заслађеним црвеним
пасуљем; соба резанци; сорбеи (ледени); сојино
брашно; умак, сос од соје; шпагети; зачини;
пролећне ролнице; семе звездастог аниса; скроб за
јело; штапови од слатког корења (посластица);
шећер; суши; слаткиши; табуле, либанска салата;
тако; тамарин (зачин); тапиока; брашно тапиоке; тарт
(слатка пита без горње коре); чај; напици од чаја;
додаци за згушњавање хране за кување; умак од
парадајза; тортиље; куркума; удон резанци; хлеб без
квасца; непржена кафа; арома ваниле за кулинарске
намене; биљни препарати за употребу као замена за
кафу; вермићели; сирће; вафел производи; пшенично
брашно; пшеничне клице за људску исхрану; квасац.
Кл. 31:
алге, непрерађене, за људску или
животињску исхрану; алгаровила за животињску
исхрану; бадем (воће); алое вера биљке; инћуни,
живи; препарати за товљење животиња; храна за
животиње; мирисни песак (простирка) за кућне
љубимце; аранжмани од свежег воћа; артичоке,
свеже; остаци након прераде шећерне трске
(сировина); јечам; пасуљ, свеж; репа, свежа;
бобичасто воће, свеже; напитци за кућне љубимце;
храна за птице; мекиње; каша од мекиња за исхрану
животиња; узгајана стока; хељда, непрерађена; нуспроизводи прераде житарица за исхрану животња;
канабис биљке; канабис, непрерађен; семе житарица,
непрерађено; кестен, свеж; цикорија, свежа; корен
цикорије; Божићне јелке; агруми (јужно воће),
свежи; кокосов орах, сиров; кокос; љуска кокосовог
ораха; копра; ракови, живи; љускари, живи;
краставци, свежи; сипина кост за птице; отпади од
дестилације за животињску конзумацију; бисквити за
псе; помије; храна за преживање за животиње;
јестиво цвеће, свеже; јестиви инсекти, живи; јестиво
семе лана, непрерађено; јестив сусам, непрерађен;
јаја за узгој, оплођена; мамци за пецање, живи; риба,
жива; рибље брашно за животињску исхрану; рибља
икра; ланено брашно (сточна храна); луковице;
цвеће, за декорацију, осушено; цвеће, природно;
сточна храна; лиофилизовани мамци за пецање; воће,
свеже; остаци воћа (комина); баштенска трава,
свежа; бели лук, свеж; ђумбир, свеж; зрневље
(житарице); семе за животињску конзумацију;
грожђе, свеже; зобена крупица за живину; сено;
лешник, свеж; харинга, жива; хмељне шишарке;
хмељ; смрекине бобице; кои шарани, живи; орах
биљке коле; празилук, свеж; лимун, свеж; сочиво,
свеже; зелена салата, свежа; креч за животињску
исхрану; ланено семе за исхрану животиња; брашно
од семена лана за исхрану животиња; подлоге за
животиње; тресетне подлошке, простирке; живе
ЗИС / RS / IPO
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животиње; јастози, живи; рогач, сиров; кукуруз;
кукурузна сточна погача; слад за врење и
дестилацију; каша за товљење стоке; брашно за
животиње; животињска менажерија; мекушци, живи;
гљиве, свеже; клице печурки за размножавање;
дагње, живе; коприва; орашасто воће, непрерађено;
овас (зоб); сточне погаче; маслине, свеже; црни лук,
свеж; поморанџе, свеже; остриге, живе; палме
(лишће палминог дрвета); стабла палме; погаче од
кикирикија за животиње; брашно од кикирикија за
животиње; кикирики, свеж; грашак, свеж; бибер
(биљка); храна за кућне љубимце; борова шишарка;
биљке; биљке, сушене, за декорацију; полен
(сировина); кромпир, свеж; живина, жива; препарати
за живину носиље; киноа, непрерађена; погача од
уљане репице за стоку; сирова кора дрвета; талог
након дестилације; рабарбара, свежа; брашно од
пиринча за сточну исхрану; пиринач, непрерађен;
корење за исхрану животиња; жбунови ружа; плута,
сирова; раж; лосос, жив; со за стоку; папир са песком
(простирка) за кућне љубимце; сардине, живе;
морски краставци (живи); семенске клице за
ботаничке сврхе; саднице; семе за садњу; шкољке
(живе); жбуње; јаја свилене бубе; свилена буба; зрна
соје, свежа; спанаћ, свеж; јастози обични (живи);
бундеве, свеже; стајска храна за животиње; слама
(сточна храна); сламене простирке; слама за
покривање компоста; храна за јачање животиња;
шећерна трска; дрвеће; тартуфи, свежи; стабла
дрвећа; туна, жива; травњаци, природни; резана
грађа; непрерађени клипови кукуруза шећерца
(ољуштени
или
неољуштени);
трупци.
Кл. 32: газирана вода; безалкохолна пића од алое
вера; аперитиви, безалкохолни; јечмено вино (пиво);
пиво; коктели на бази пива; пивски слад; сок од
јабуке, безалкохолни; коктели, безалкохолни;
енергетска пића; екстракти хмеља за производњу
пива; воћни сокови; воћни нектар (безалкохолни);
але пиво од ђумбира; шира (неферментисана);
изотоници; квас; лимунаде; литијум вода; сладно
пиво; сладовина; минерална вода (пиће); шира;
безалкохолна пића; безалкохолни напици са укусом
кафе; безалкохолни напици са укусом чаја;
безалкохолна пића од сушеног воћа; безалкохолни
концентрати за прављење напитака; безалкохолни
воћни екстракти; безалкохолни воћни напици;
безалкохолни напици на бази меда; безалкохолни
приправци за прављење напитака; бадемов сируп;
пилуле за газирање пића; прашкови за газирање
пића; препарати за прављење газиране воде; напици
за спортисте обогаћени протеинима; напици на бази
пиринча, који нису замена за млеко; сарсапарила
(безалкохолни напитак); Селтзер вода; радлер;
шербети (пића); смутис (кашасти напици од воћа или
поврћа); сода вода; освежавајућа безалкохолна пића;
напици од соје, осим замена за млеко; сирупи за
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пића; сирупи за лимунаде; стоне воде; сок од
парадајза (пиће); сокови од поврћа (пића); воде
(пића); пића од сурутке.
Кл. 33: алкохолна пића која садрже воће; алкохолна
пића, изузев пива; алкохолна есенције; алкохолни
екстракти; ликер од аниса; анисет (ликер);
аперитиви; арак; битери (горка алкохолна пића);
бренди; јабуковача; коктели; куракао; дигестиви
(ликери и жестока пића); дестилована пића; воћни
екстракти, алкохолни; џин; дестилована алкохолна
пића на бази житарица; киршч, вишњевача; ликери;
медовина; ликер од пеперминта; крушковача; пикет;
помешана алкохолна пића, која нису на бази пива;
алкохол од пиринча; рум; жестока пића; саке;
алкохолна пића на бази шећерне трске; водка; виски;
вино.
(111) 82321
(210) Ж- 2020-408

(181) 11.03.2030.
(220) 11.03.2020.
(151) 04.04.2022.
(732) Младен Алвировић, Јурија Гагарина 30,
Нови Београд, RS
(740) Илија Дражић, Краља Милана 29,
11000, Београд
(540)
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стављање лица у положај визуелне или говорне
комуникације са другим; услуге преноса података;
услуге које садрже дифузију радио или телевизијски
програм.
Кл. 39: услуге које се пружају при транспорту људи
или робе са једног места на друго (било којим
средством превоза) као и услуге које су обавезно
повезане са оваквим транспортом (шпедитерске
услуге); услуге складиштења у циљу чувања или
обезбеђења; услуге које пружају предузећа која
користе мостове, железничке пруге, фериботе и сва
друга средства која користи превозилац; услуге
везане за најам транспортних возила; услуге везане
за бродску вучу, истовар робе, функционисање
докова, спашавање потонулих терета; услуге
функционисања аеродрома; услуге паковања и
сортирања робе пре отпремања; услуге које пружају
туристичке агенције, а састоје се у давању
информација о путовањима или транспорту робе,
информације о тарифама, реду вожње и начинима
транспорта; услуге контроле превозних средстава
или робе пре транспорта.
Кл. 41: услуге које пружају лица или институције у
развијању менталних способности других лица
(образовање) или животиња (обука, дресура); услуге
којима је циљ забављање других лица, привлачење
пажње, рекреација; организовање (приређивање) и
вођење
семинара,
конференција,
конгреса;
организовање изложби у културне и образовне сврхе,
спортских такмичења; издавање текстова и књига.
(111) 82322
(210) Ж- 2020-407

(531) 27.05.25
(591) црвена, плава и сива.
(511) Кл. 35:
услуге које пружају лица или
организације у помоћи у раду или управљању
предузећима у вођењу послова предузећа; услуге
која пружају предузећа која се баве оглашавањем
(рекламирањем, тако што, за рачун других лица,
комуницирају са јавношћу (реклама), путем преноса
било каквих информација о производима и услугама
омогућавајући потрошачима пригодан поглед на те
производе и услуге; услуге које се састоје од
уписивања, уређивања, обраде, прераде или
систематизације писаних информација и записа;
услуге рекламних агенција; дистрибуцију проспеката
и узорака директно или поштом; израду и
коришћење математичких и статистичких података;
организовање сајмова и изложби у комерцијалне или
рекламне сврхе.
Кл. 38: услуге које омогућавају најмање једном лицу
да комуницира са другим користећи чула (да
међусобно разговарају, да преносе поруке); услуге
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(181) 11.03.2030.
(220) 11.03.2020.
(151) 04.04.2022.
(732) Младен Алвировић, Јурија Гагарина 30, Нови
Београд, RS
(740) Илија Дражић, Краља Милана 29,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 27.05.25
(511) Кл. 35:
услуге које пружају лица или
организације у помоћи у раду или управљању
предузећима у вођењу послова предузећа; услуге
која пружају предузећа која се баве оглашавањем
(рекламирањем, тако што, за рачун других лица,
комуницирају са јавношћу (реклама), путем преноса
било каквих информација о производима и услугама
ЗИС / RS / IPO
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омогућавајући потрошачима пригодан поглед на те
производе и услуге; услуге које се састоје од
уписивања, уређивања, обраде, прераде или
систематизације писаних информација и записа;
услуге рекламних агенција; дистрибуцију проспеката
и узорака директно или поштом; израду и
коришћење математичких и статистичких података;
организовање сајмова и изложби у комерцијалне или
рекламне сврхе.
Кл. 38: услуге које омогућавају најмање једном лицу да
комуницира са другим користећи чула (да међусобно
разговарају, да преносе поруке); услуге стављање лица у
положај визуелне или говорне комуникације са другим;
услуге преноса података; услуге које садрже дифузију
радио или телевизијски програм.
Кл. 39: услуге које се пружају при транспорту људи
или робе са једног места на друго (било којим
средством превоза) као и услуге које су обавезно
повезане са оваквим транспортом (шпедитерске
услуге); услуге складиштења у циљу чувања или
обезбеђења; услуге које пружају предузећа која
користе мостове, железничке пруге, фериботе и сва
друга средства која користи превозилац; услуге
везане за најам транспортних возила; услуге везане
за бродску вучу, истовар робе, функционисање
докова, спашавање потонулих терета; услуге
функционисања аеродрома; услуге паковања и
сортирања робе пре отпремања; услуге које пружају
туристичке агенције, а састоје се у давању
информација о путовањима или транспорту робе,
информације о тарифама, реду вожње и начинима
транспорта; услуге контроле превозних средстава
или робе пре транспорта.
Кл. 41: услуге које пружају лица или институције у
развијању менталних способности других лица
(образовање) или животиња (обука, дресура); услуге
којима је циљ забављање других лица, привлачење
пажње, рекреација; организовање (приређивање) и
вођење
семинара,
конференција,
конгреса;
организовање изложби у културне и образовне сврхе,
спортских такмичења; издавање текстова и књига.
(111) 82323
(210) Ж- 2021-1817

(181) 22.10.2031.
(220) 22.10.2021.
(151) 05.04.2022.
(732) Марија Митровић, Булевар Арсенија
Чарнојевића 110/7, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јелена Ранкић, Видиковачки венац бр.
83/98, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04
(591) црвена, жута, наранџаста, плава
(511) Кл. 9: цртани филмови; рачунарски програми,
снимљени;
рачунарски
софтвер,
снимљени;
оперативни рачунарски програми, снимљени;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
софтвери за рачунарске игре, снимљени; апликације
за рачунарске софтвере које се могу преузимати;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодовaне; софтвери за рачунарске игре, који се
могу преузети.
Кл. 16:
бележнице, нотеси; рачунске таблице;
аритметичке таблице; свеске; бележнице; књиге;
дијаграми; штампани роковници; приручници;
књижице; нацрти.
Кл. 41: организовање такмичења [образовних или
забавних]; учење на даљину; настава, обука,
образовне услуге, услуге пружања обуке; пружање
услуга у области образовања; организовање и вођење
радионица [обука]; професионално усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком];
услуге образовања које пружају школе; подучавање;
пренос знања и искуства [обучавање].
(111) 82324
(210) Ж- 2021-1832

(181) 26.10.2031.
(220) 26.10.2021.
(151) 06.04.2022.
(732) BITSOLVER DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC
, Сундечићева 14, 11000 Београд, RS
(740) Адвокат Христина Ерић, Светозара Марковића
67/1, 11000, Београд
(540)

BITSOLVER
(511) Кл. 9:
софтвер; рачунарски софтвер;
апликацијски софтвери за паметне телефоне;
апликацијски софтвер; рачунарски програми и
софтвер;
софтвери
за
паметне
телефоне.
Кл. 41: вођење обука; настава, обука; пословна обука;
организовање обука; припремање обуке; стручна обука;
образовање, подучавање и обука; омогућавање онлајн
семинара обуке; организовање и вођење радионица
[обука]; организовање и вођење семинара за обуку;
организовање и реализација курсева за обуку;
организовање програма за обуку младих; пружање
обуке и образовања; пружање услуга он-лајн обуке;
тренирање [образовање и обука]; услуге образовања и
обуке; организовање и реализација семинара и
радионица за обуку; организовање професионалних
радионица и курсева за обуку; пружање информација у
вези са обуком; саветовање у вези са пословном
обуком; вођење курсева за оспособљавање, образовање
и обуку за младе и одрасле; консултантске услуге које
се односе на образовање и обуку; консултантске услуге
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Ж
које се односе на обуку; професионално саветовање у
вези са образовањем и обуком; професионално
усмеравање [саветовање у вези са образовањем или
обуком]; саветовање и подучавање о каријери [савети
везани за обуку и образовање]; саветодавне услуге које
се односе на обуку; пружање образовних курсева,
предавања, семинара и програма за обуку младих;
додатно образовање; образовање одраслих; пословно
образовање; пружање информација из области
образовања; пружање информација о образовању;
пружање информација о онлајн образовању; пружање
услуга у области образовања; услуге образовања и
подучавања; услуге струковног образовања и
оспособљавања; консултантске услуге у вези са
образовањем; пружање онлајн информација из области
образовања; пружање услуге оспособљавања и
усавршавања; консултовање у вези са стручним
оспособљавањем; пружање услуге оспособљавања
путем глобалне рачунарске мреже; услуге учења и
обуке у области пословања, индустријске и
информационе технологије, пренос знања и искуства
[обучавање].
Кл. 42:
саветовање у вези информационих
технологија; инжењеринг у области информационе
технологије; дизајн и развој информационе и
комуникационе технологије; програмирање софтвера
за информационе платформе на интернету;
консултантске услуге у области науке, инжењеринга
и информационе технологије; услуге саветовања и
истраживања у области информационих технологија;
консултантске и информативне услуге које се односе
на информационе технологије.

(732) UNIVERZUM PETROV BEAUTY CENTER
DOO, Булевар деспота Стефана 73/2, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јована Грабеж, Старине Новака 3,
11000, Београд
(540)

(111) 82325
(210) Ж- 2021-1723

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.08
(591) црна-R0, G0, B0, жута-R255, G240, B1, зеленаR1, G226, B12
(511) Кл. 7: витла; вршалице; машине за вршидбу;
грађевинске машине; дрљаче; дрљаче које тегли
трактор; дрљаче (машине за земљане радове);
грабуље за сено које тегли трактор; машине за
вршидбу; машине за дробљење; пољопривредне
машине наиме: плугови, атомизери, сетвоспремачи,
житне сејалице, кукурузне сејалице, утоварне руке,
расипачи минералног ђубрива, машине за расипање
стајског ђубрива, машине за распршивање ђубрива,
мотокултиватори, опрема за расипање ђубрива коју
тегли трактор, опрема за расипање стајског ђубрива
коју тегли трактор, пољопривредни култиватори,
резачи пањева, сврдла за земљу, сејалице за
распршивање семена, сејачице за пољопривредне
машине, сејачице које тегли трактор (машине),
тањираче, мулчери, механички расипачи, тањираче,
механички берачи, елеватори, сејалице семена,
косилице, косилице травњака, рото фрезе, растурачи
стајњака, сакупљачи сена, подривачи, комбајни,

(181) 08.10.2031.
(220) 08.10.2021.
(151) 06.04.2022.
(732) Danube Petfoods d.o.o., Фенечка 107, БољевциСурчин, Београд, RS
(540)

(531) 25.07.01; 26.01.16; 26.04.18; 26.11.02; 26.11.06;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.05; 29.01.06
(591) бела, љубичаста
(511) Кл. 11: храна за кућне љубимце; храна за псе;
храна за мачке.
(111) 82326
(210) Ж- 2021-1735
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(181) 08.10.2031.
(220) 08.10.2021.
(151) 06.04.2022.

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.06
(591) тегет, бела
(511) Кл. 44: услуге салона лепоте.
(111) 82327
(210) Ж- 2021-1634

(181) 22.09.2031.
(220) 22.09.2021.
(151) 06.04.2022.
(732) Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18,
21000, Нови Сад, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO
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комбајни које тегли трактор, гумене гусенице као
делови гусеничара на пољопривредним машинама;
жетелице за употребу у пољопривреди; машине за
балирање за употребу у пољопривреди, машине за
балирање у индустријске сврхе; машине за орање у
пољопривреди; машине за сакупљање откоса за
пољопривредне машине; машине за жетву; машине
за сејање; машине за одвајање жита; пољопривредне
дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне
машине за сетву; пољопривредне справе, осим
ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредне
справе, осим оних којима се ручно управља; ремење
за
пољопривредне
машине;
сејалице
за
пољопривредне машине; центрифугалне пумпе.
Кл. 11: системи за хидропонски узгој; системи
прскалица за наводњавање; системи прскалица за
наводњавање травњака.
Кл. 12:
трактори; тракторске гуме; приколице;
приколице за радне машине; приколице за расипне
товаре; приколице са рудом; пољопривредни трактори;
полуприколице; цистерне (возила); теретне приколице.
(111) 82328
(210) Ж- 2021-1353

(181) 02.08.2031.
(220) 02.08.2021.
(151) 06.04.2022.
(732) MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A., Tuset,
10 7th planta, E-08006, Barcelona, ES
(740) Адвокат Душан Прерадовић, Кнеза Милоша
23/IV, 11000, Београд
(540)

Ж
бебе; препарати и супстанце за лечење недостатка
гвожђа код људи и животиња; витамини и додаци
исхрани прилагођени за медицинску употребу;
дијететски напици прилагођени за медицинску употребу;
медицинска пића; термална вода; вода за пиће за
медицинску употребу; лековите минералне изворске
воде; минерални препарати за употребу као додаци води
за пиће; минералне и природне изворске воде за
медицинску употребу; фармацеутски препарати и
супстанце за употребу у масажи; медицински тоалетни
препарати; медицинске креме, уља и лосиони;
медицинске креме за бебе, уља и лосиони; дијететски
додаци исхрани у немедицинске сврхе; немедицински
нутриционистички суплементи, немедицински додаци
исхрани; минералне воде, газиране воде и безалкохолни
напици прилагођени за медицинску употребу, посебно за
лечење или спречавање недостатка гвожђа код људи и
животиња.
Кл. 32: минералне и газиране воде; безалкохолни
напици; енергетска и тоник пића; воћни напици и
воћни сокови; тизани (немедицински напици и
напици који нису на бази чаја); биљни напици;
безалкохолни напици с биљкама, цвећем и травама;
безалкохолна пића припремљена од инфузија од
биљака, цвећа и трава; сирупи и други препарати за
припрему напитака.
(111) 82330
(210) Ж- 2021-1752

(181) 13.10.2031.
(220) 13.10.2021.
(151) 06.04.2022.
(732) Bach Flower Remedies Limited, Nelsons House,
83 Parkside, Wimbledon, London SW19 5LP , UK
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

RESCUE

(531) 27.05.02; 27.05.17
(511) Кл. 34: филтери за цигарете; џепне машинице
за увијање.
(111) 82329
(210) Ж- 2021-1751

(181) 13.10.2031.
(220) 13.10.2021.
(151) 06.04.2022.
(732) Spatone Limited, Nelsons House, 83 Parkside,
Wimbledon, London SW19 5LP , UK
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

FERROTONE
(511) Кл. 5: фармацеутски и ветеринарски препарати;
хигијенски препарати за медицинску употребу;
дијететске супстанце за медицинску употребу, храна за

ЗИС / RS / IPO

(511) Кл. 3: немедицински тоалетни препарати и
супстанце; препарати и супстанце за лепоту;
козметика; есенцијална уља; уља за масажу;
препарати за ароматерапију; дезодоранси за личну
употребу; препарати против знојења; препарати и
супстанце за сунчање и заштиту од сунца; препарати
и супстанце за депилацију; пудери, креме и лосиони;
сапуни и шампони; препарати за бријање и после
бријања; препарати и супстанце за регенерисање,
негу и изглед коже, тела, лица, очију, косе, зуба,
усана и ноктију; балзами за усне; препарати за
туширање и купање; уља за купање и соли за купање;
пудер у талку; средства за хидратацију;
немедицинска уља за бебе и креме за бебе;
немедицинске марамице и марамице импрегниране
козметичким производом.
Кл. 5: фармацеутски, медицински, ветеринарски,
хомеопатски, алопатски, лековити, дијететски и
хигијенски препарати и супстанце; витамини и

151

Ж
нутриционистички суплементи; додаци исхрани;
минерални додаци исхрани; лековита пића,
слаткиши, капсуле у гелу, жвакаће гуме за
медицинску употребу, пастиље и прехрамбени
производи; лековити балзами; дезинфекциона
средства; антисептици; лековито биље и цвеће за
медицинску употребу; медицински напици који
садрже лекове на бази цвећа; дијететски суплементи
припремљени од биљака и цвећа; дијагностички
препарати за медицинску употребу; цветни лекови и
цветне есенције у облику лекова; есенције цвећа у
облику додатака исхрани; препарати и супстанце
који потичу од биљака и цвећа за употребу у лечењу
емоционалних и психолошких поремећаја и стања;
препарати за медицинску и лековиту употребу који
потичу од биљака и цвећа; додаци исхрани за
животиње и кућне љубимце; прехрамбени адитиви за
животиње и кућне љубимце.
Кл. 32: минералне, изворске, сода воде и газиране
воде, безалкохолни напици; енергетска и тоник пића;
воћни напици и воћни сокови; безалкохолна пића са
инфузијама биљака, цвећа и трава; безалкохолни
напици припремљени од инфузија биљака, цвећа и
трава; сирупи и други препарати за припрему
напитака; препарати природног порекла за употребу
у прављењу напитака; препарати од биљака и цвећа
и других природних састојака за употребу у
прављењу напитака, наиме, пића од воћа или поврћа,
енергетска пића, лимунаде, пива од ђумбира, сокови
од воћа или поврћа, нектари од воћа или поврћа, сода
воде, минералне и изворске воде; препарати за
прављење безалкохолних напитака од цвећа, биља и
трава; екстракти од цвећа, биља и трава за прављење
безалкохолних напитака; есенције од цвећа, биља и
трава за прављење безалкохолних напитака.
(111) 82331
(210) Ж- 2017-1408

(181) 15.09.2027.
(220) 15.09.2017.
(151) 06.04.2022.
(732) Александар Стошовић, Јастребовљева 14,
11030 Београд, RS
(740) Богдановић Дејан , Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)
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(511) Кл. 33: ликер од пеперминта; воћни екстракти,
алкохолни; битери [горка алкохолна пића]; дестилована
пића; јабуковача; вино; џин; ликери; медовина; киршч,
вишњевача; жестока пића; бренди; крушковача;
алкохолна пића, изузев пива; рум; водка.
(111) 82332
(210) Ж- 2021-2074

(181) 29.11.2031.
(220) 29.11.2021.
(151) 07.04.2022.
(732) SLAVIAMED d.o.o. Preduzeće za proizvodnju
I promet farmaceutskih proizvoda, Булевар
ослобођења 97, 11000, Београд, RS
(540)

REFERUM
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 82333
(210) Ж- 2021-1703

(181) 05.10.2031.
(220) 05.10.2021.
(151) 07.04.2022.
(732) Pranvera Pushka Pashoja, Podmočani,
Resen 7310, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.04; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) наранджаста, светло плава, бела
(511) Кл. 30:
хлеб; пецива; слаткиши; пице;
сендвичи; квасац; тесто, полупрерађен производ;
сосови [додаци храни]; пица сосови; сосови за
тестенине; преливи за салату; преливи за храну.
Кл. 39: достава хране из ресторана; достава хране и
пића припремљених за конзумацију.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића; услуге ресторана.
(111) 82334
(210) Ж- 2021-1509

(531) 03.13.04; 03.13.24; 27.05.13
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(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 07.04.2022.
(300) UK00003685662 24.08.2021. GB.
(732) Ardagh Metal Packaging Holdings Sarl, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, IE
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
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(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 6: обични метали и њихове легуре;
грађевински материјали од метала; преносиве
грађевине [конструкције], металне; материјал за
железнице пруге од метала; неелектрични каблови и
жице од обичног метала; браварски производи, мали
метални гвожђарски производи; цевчице и цеви од
метала;
сефови;
руде
метала;
алуминијум;
алуминијумска жица; алуминијумска фолија; ремени и
појасеви од метала за везивање; обручи за бурад од
метала; бачве од метала; корпе од метала; затварачи за
флаше, метални; металне капсуле за боце; метални
поклопци за заптивање за боце; метални затварачи за
боце; метални причвршћивачи за боце; боце од метала;
затварачи за кутије од метала; кутије од обичног метала;
ковчези од метала; метални сандуци за храну; затварачи
од метала за посуде; метални затварачи за контејнере;
металне траке за везивање за амбалажу; фолија од метала
за умотавање; металне траке; металне везе; фолије од
метала за паковање; листови од металних материјала за
паковање; контејнери за паковање од метала; металне
кутије за чување; конзерве; метални навојни затварачи за
флаше; затварачи од метала; металне фолије за
амбалажу; металне фолије за паковања; материјали за
паковање од метала; металне конзерве; метални
затварачи; метални поклопци; метални прстенови као
делови металних затварача; лимене конзерве;
алуминијумске конзерве; металне конзерве за пиће;
лимене конзерве за пиће; алуминијумске конзерве за
пиће; металне боце; боце од лима; алуминијумске боце;
металне конзерве за прерађену храну; лимене конзерве
за прерађену храну; алуминијумске конзерве за
прерађену храну; металне конзерве суве хране; лимене
конзерве суве хране; алуминијумске конзерве суве
хране; металне конзерве за боје и премазе; лимене
конзерве за боје и премазе; алуминијумске конзерве за
боје и премазе; металне аеросол конзерве; лимене
аеросол конзерве; алуминијумске аеросол конзерве;
посебне лименке направљене од метала, укључујући
металне бачве за пиво, лимене бачве за пиво и
алуминијумске бачве за пиво; металне конзерве за
дијеталну храну и храну за бебе; лимене конзерве за

ЗИС / RS / IPO

Ж
дијеталну храну и храну за бебе; алуминијумске
конзерве за дијеталну храну и храну за бебе; металне
конзерве за цигаре; лимене конзерве за цигаре;
алуминијумске конзерве за цигаре; дна и врхови
конзерви укључујући еасy опен поклопце и уклоњиве
поклопце од метала; дна и врхови конзерви укључујући
еасy опен поклопце и уклоњиве поклопце од лима; дна и
врхови конзерви укључујући еасy опен поклопце и
уклоњиве поклопце од алуминијума; еасy опен поклопци
и уклоњиви поклопци од метала за металне лименке,
укључујући лимене и алуминијумске лименке; делови и
опрема
за
све
горе
наведене
производе.
Кл. 40: услуге штампања; дизајнерско штампање за
друге; штампање по наруџбини на материјалима за
паковање и металним контејнерима; склапање
материјала по наруџбини за друге; гравирање;
штампање узорака; лемљење; обрађивање метала;
ливење метала; премазивање метала; бојење матала
(не фарбање); сечење метала; завршна обрада метала;
ковање метала; каљење метала; ламинација метала;
калупљење метала; облагање метализацијом;
пресовање метала; утискивање метала; каљење
металом; наношење галванске превлаке; утискивање
метала; емајлирање метала; ковање металом;
обликовање метала; штанцање метала; каљење
метала; информације и савети у вези са горе
наведеним услугама.
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; саветодавне
услуге у вези са тестирањем материјала; саветовање о
контроли квалитета; тестирање безбедности производа
за потрошаче и консултације; испитивање материјала;
испитивање и анализа материјала; испитивање и процена
материјала; испитивање нових производа; праћење
процеса ради осигурања квалитета; испитивање
квалитета
производа;
испитивање
безбедности
производа; пружање услуге контроле квалитета;
испитивање квалитета; услуге комерцијалног дизајна;
услуге консултација у вези са дизајном; дизајн
потрошачких производа; услуге дизајна по наруџбини;
саветовање у вези са дизајном; пројектовање студија
изводљивости; дизајн производа; услуге дизајнирања
амбалаже; дизајнирање нових производа; дизајн и развој
производа; услуге дизајнирања паковања; контрола
квалитета; истраживање и развој нових производа за
друге; научна истраживања; техничка истраживања;
техничке улсуге у вези са металним паковањем;
истраживање, дизајн и развој паковања од метала; савети
и информације у вези са горе наведеним услугама.
(111) 82335
(210) Ж- 2021-1510

(181) 02.09.2031.
(220) 02.09.2021.
(151) 07.04.2022.
(300) UK00003685662 24.08.2021. GB.
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Ж
(732) Ardagh Metal Packaging Holdings Sarl, South
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, IE
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 26.01.04; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, сива, бела
(511) Кл. 6:
обични метали и њихове легуре;
грађевински материјали од метала; преносиве грађевине
[конструкције], металне; материјал за железнице пруге
од метала; неелектрични каблови и жице од обичног
метала; браварски производи, мали метални гвожђарски
производи; цевчице и цеви од метала; сефови; руде
метала;
алуминијум;
алуминијумска
жица;
алуминијумска фолија; ремени и појасеви од метала за
везивање; обручи за бурад од метала; бачве од метала;
корпе од метала; затварачи за флаше, метални; металне
капсуле за боце; метални поклопци за заптивање за боце;
метални затварачи за боце; метални причвршћивачи за
боце; боце од метала; затварачи за кутије од метала;
кутије од обичног метала; ковчези од метала; метални
сандуци за храну; затварачи од метала за посуде;
метални затварачи за контејнере; металне траке за
везивање за амбалажу; фолија од метала за умотавање;
металне траке; металне везе; фолије од метала за
паковање; листови од металних материјала за паковање;
контејнери за паковање од метала; металне кутије за
чување; конзерве; метални навојни затварачи за флаше;
затварачи од метала; металне фолије за амбалажу;
металне фолије за паковања; материјали за паковање од
метала; металне конзерве; метални затварачи; метални
поклопци; метални прстенови као делови металних
затварача; лимене конзерве; алуминијумске конзерве;
металне конзерве за пиће; лимене конзерве за пиће;
алуминијумске конзерве за пиће; металне боце; боце од
лима; алуминијумске боце; металне конзерве за
прерађену храну; лимене конзерве за прерађену храну;
алуминијумске конзерве за прерађену храну; металне
конзерве суве хране; лимене конзерве суве хране;
алуминијумске конзерве суве хране; металне конзерве за
боје и премазе; лимене конзерве за боје и премазе;
алуминијумске конзерве за боје и премазе; металне
аеросол
конзерве;
лимене
аеросол
конзерве;
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алуминијумске аеросол конзерве; посебне лименке
направљене од метала, укључујући металне бачве за
пиво, лимене бачве за пиво и алуминијумске бачве за
пиво; металне конзерве за дијеталну храну и храну за
бебе; лимене конзерве за дијеталну храну и храну за
бебе; алуминијумске конзерве за дијеталну храну и
храну за бебе; металне конзерве за цигаре; лимене
конзерве за цигаре; алуминијумске конзерве за цигаре;
дна и врхови конзерви укључујући еасy опен поклопце и
уклоњиве поклопце од метала; дна и врхови конзерви
укључујући еасy опен поклопце и уклоњиве поклопце од
лима; дна и врхови конзерви укључујући еасy опен
поклопце и уклоњиве поклопце од алуминијума; еасy
опен поклопци и уклоњиви поклопци од метала за
металне
лименке,
укључујући
лимене
и
алуминијумске лименке; делови и опрема за све горе
наведене производе.
Кл. 40: услуге штампања; дизајнерско штампање за
друге; штампање по наруџбини на материјалима за
паковање и металним контејнерима; склапање
материјала по наруџбини за друге; гравирање;
штампање узорака; лемљење; обрађивање метала;
ливење метала; премазивање метала; бојење матала
(не фарбање); сечење метала; завршна обрада метала;
ковање метала; каљење метала; ламинација метала;
калупљење метала; облагање метализацијом;
пресовање метала; утискивање метала; каљење
металом; наношење галванске превлаке; утискивање
метала; емајлирање метала; ковање металом;
обликовање метала; штанцање метала; каљење
метала; информације и савети у вези са горе
наведеним услугама.
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; саветодавне
услуге у вези са тестирањем материјала; саветовање о
контроли квалитета; тестирање безбедности производа
за потрошаче и консултације; испитивање материјала;
испитивање и анализа материјала; испитивање и процена
материјала; испитивање нових производа; праћење
процеса ради осигурања квалитета; испитивање
квалитета
производа;
испитивање
безбедности
производа; пружање услуге контроле квалитета;
испитивање квалитета; услуге комерцијалног дизајна;
услуге консултација у вези са дизајном; дизајн
потрошачких производа; услуге дизајна по наруџбини;
саветовање у вези са дизајном; пројектовање студија
изводљивости; дизајн производа; услуге дизајнирања
амбалаже; дизајнирање нових производа; дизајн и развој
производа; услуге дизајнирања паковања; контрола
квалитета; истраживање и развој нових производа за
друге; научна истраживања; техничка истраживања;
техничке улсуге у вези са металним паковањем;
истраживање, дизајн и развој паковања од метала; савети
и информације у вези са горе наведеним услугама.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 82336
(210) Ж- 2021-1708

(181) 06.10.2031.
(220) 06.10.2021.
(151) 07.04.2022.
(732) NBC Fourth Realty Corp., 770 Cochituate Road,
Framingham, Massachusetts 01701, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Ж
тоалетног прибора и производа за купатила, додатака и
опреме, канти за смеће, чаша, посуда за пиће и барове,
статуа, фигура, плоча и уметничких дела, посуда за
храну, за употребу у домаћинству или кухињи,
вртларских производа, текстила и замене за текстил,
кућног текстила, покривача за намештај, завеса, зидне
таписерије, одеће, обуће, покривала за главу, малих
електричних апарата и електронике, играчки, игрица и
предмета за играње, прибора за храњење кућних
љубимаца, додатака за негу и спавање кућних
љубимаца; услуге лојалности, подстицаји и бонус
програми.
(111) 82337
(210) Ж- 2021-1707

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.17
(511) Кл. 35: услуге малопродајних робних кућа,
укључујући услуге онлајн малопродаје, у вези са
продајом накита, хоролошких и хронометријских
инструмената, кутија за накит и кутија за сатове, алки и
ланаца за кључеве и привезака за њих, украса, кипова и
фигурица, сатова, свећњака, козметике и тоалетних
производа , парфема, етеричних уља, производа за
прање веша, препарата за чишћење, полирање, рибање
и абразивних средстава, препарата за негу животиња,
мириса за домаћинство, препарата за негу коже, очију и
ноктију, препарата за чишћење возила, папира и
картона,
штампаног
материјала,
фотографија,
канцеларијског
материјала
и
канцеларијских
потрепштина,
осим
намештаја,
лепкова
за
канцеларијску или употребу у домаћинству, материјала
за цртање и материјала за уметнике, четкица,
материјала за учење и поучавање, пластичних листова,
фолија и врећица за умотавање и паковање, опреме за
уметност, занате и моделирање, кесица и предмета за
паковање, умотавање и складиштење папира, картона
или пластике, књига, прибора за исправљање и
брисање, декорације и уметничких материјала и медија,
образовне опреме, материјала за филтрирање од
папира, држача новца, фото албума и колекционарских
албума, канцеларијског и образовног прибора,
уметничких дела и фигурица од папира и картона, и
архитектонских макета, опреме за писање и
печатирање, празничних украса, коже и имитације
коже, животињске коже и простирки за под од
животињске коже, пртљага и торби, кишобрана и
сунцобрана, штапова за ходање, новчаника, каишева,
намештаја, прибора и посуда за домаћинство или
кухињу, посуђа и прибора за јело, стакленог посуђа,
порцелана и грнчарије, апарата за парфимисање
ваздуха, акваријума и боксева за чување или узгајање
животиња ради истраживања или посматрања
(виваријум), производа за негу одеће и обуће, штедних
касица за новчиће (касице-прасице), козметичког и
ЗИС / RS / IPO

(181) 06.10.2031.
(220) 06.10.2021.
(151) 07.04.2022.
(732) NBC Fourth Realty Corp. , 770 Cochituate
Road, Framingham, Massachusetts 01701, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

T.K. MAXX
(511) Кл. 35: услуге малопродајних робних кућа,
укључујући услуге онлајн малопродаје, у вези са
продајом накита, хоролошких и хронометријских
инструмената, кутија за накит и кутија за сатове, алки и
ланаца за кључеве и привезака за њих, украса, кипова и
фигурица, сатова, свећњака, козметике и тоалетних
производа , парфема, етеричних уља, производа за
прање веша, препарата за чишћење, полирање, рибање
и абразивних средстава, препарата за негу животиња,
мириса за домаћинство, препарата за негу коже, очију и
ноктију, препарата за чишћење возила, папира и
картона,
штампаног
материјала,
фотографија,
канцеларијског
материјала
и
канцеларијских
потрепштина,
осим
намештаја,
лепкова
за
канцеларијску или употребу у домаћинству, материјала
за цртање и материјала за уметнике, четкица,
материјала за учење и поучавање, пластичних листова,
фолија и врећица за умотавање и паковање, опреме за
уметност, занате и моделирање, кесица и предмета за
паковање, умотавање и складиштење папира, картона
или пластике, књига, прибора за исправљање и
брисање, декорације и уметничких материјала и медија,
образовне опреме, материјала за филтрирање од
папира, држача новца, фото албума и колекционарских
албума, канцеларијског и образовног прибора,
уметничких дела и фигурица од папира и картона, и
архитектонских макета, опреме за писање и
печатирање, празничних украса, коже и имитације
коже, животињске коже и простирки за под од
животињске коже, пртљага и торби, кишобрана и
сунцобрана, штапова за ходање, новчаника, каишева,
намештаја, прибора и посуда за домаћинство или
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Ж
кухињу, посуђа и прибора за јело, стакленог посуђа,
порцелана и грнчарије, апарата за парфимисање
ваздуха, акваријума и боксева за чување или узгајање
животиња ради истраживања или посматрања
(виваријум), производа за негу одеће и обуће, штедних
касица за новчиће (касице-прасице), козметичког и
тоалетног прибора и производа за купатила, додатака и
опреме, канти за смеће, чаша, посуда за пиће и барове,
статуа, фигура, плоча и уметничких дела, посуда за
храну, за употребу у домаћинству или кухињи,
вртларских производа, текстила и замене за текстил,
кућног текстила, покривача за намештај, завеса, зидне
таписерије, одеће, обуће, покривала за главу, малих
електричних апарата и електронике, играчки, игрица и
предмета за играње, прибора за храњење кућних
љубимаца, додатака за негу и спавање кућних
љубимаца; услуге лојалности, подстицаји и бонус
програми.
(111) 82338
(210) Ж- 2021-1705

(181) 06.10.2031.
(220) 06.10.2021.
(151) 08.04.2022.
(732) Саша Марчета, Генерала Михаила
Недељковића 065/2, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Богдан Миленковић, Краљице
Наталије 23а/IV, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.22; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.08
(591) жута, златна, црна
(511) Кл. 45: услуге обезбеђења ради физичке
заштите материјалне имовине и лица;
услуге
истраживања и надгледања које се односе на
физичку сигурност лица и сигурност материјалне
имовине; - услуге које се пружају појединцима у вези
са друштвеним дешавањима, као што су услуге
друштвене пратње
(181) 07.10.2031.
(220) 07.10.2021.
(151) 12.04.2022.
(732) Снежана Радивојевић, Велико Лаоле, 12306,
Петровац на Млави, RS
(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а,
21000, Нови Сад

(540)

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло плава, тамно плава, бела
(511) Кл. 35: оглашавање; пословно управљање и
организационо саветовање; услуге подсећања на
уговорене састанке (канцеларијски послови);
административна обрада поруџбина за куповину у
оквиру услуга које пружају фирме за наручивање
путем поште; саветодавне и консултантске услуге у
вези са набавком робе за друге; прибављање уговора
за друге у вези са продајом робе; услуге набавке за
трећа лица [куповина производа и услуга за друге
пословне субјекте]; организовање и вођење
пословних трансакција за друге; услуге саветовања у
вези са набавком робе и услуга.
Кл. 36: финансијске, монетарне и банкарске услуге;
пружање информација које се односе на финансијске
и монетарне послове; услуге осигурања; услуге
обраде плаћања; обрада електронских плаћања;
обрада електронског девизног плаћања.
Кл. 39: транспортне услуге; логистичке услуге у
вези превоза (транспортна логистика); паковање
робе; паковање и складиштење робе; паковање робе
за друге; организација путовања; организација
превоза и путовања; транспорт, испорука, паковање
и складиштење робе; испорука робе; испорука путем
поште.
(111) 82340
(210) Ж- 2021-1713

(181) 07.10.2031.
(220) 07.10.2021.
(151) 12.04.2022.
(732) Снежана Радивојевић, Велико Лаоле, 12306,
Петровац на Млави, RS
(740) Свокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а,
21000, Нови Сад
(540)

(111) 82339
(210) Ж- 2021-1712
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(531) 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло плава, тамно плава, бела
(511) Кл. 35: оглашавање; пословно управљање и
организационо саветовање; услуге подсећања на
уговорене састанке (канцеларијски послови);
ЗИС / RS / IPO
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административна обрада поруџбина за куповину у
оквиру услуга које пружају фирме за наручивање
путем поште; саветодавне и консултантске услуге у
вези са набавком робе за друге; прибављање уговора
за друге у вези са продајом робе; услуге набавке за
трећа лица [куповина производа и услуга за друге
пословне субјекте]; организовање и вођење
пословних трансакција за друге; услуге саветовања у
вези са набавком робе и услуга.
Кл. 36: финансијске, монетарне и банкарске услуге;
пружање информација које се односе на финансијске
и монетарне послове; услуге осигурања; услуге
обраде плаћања; обрада електронских плаћања;
обрада електронског девизног плаћања.
Кл. 39: транспортне услуге; логистичке услуге у
вези превоза (транспортна логистика); паковање
робе; паковање и складиштење робе; паковање робе
за друге; организација путовања; организација
превоза и путовања; транспорт, испорука, паковање
и складиштење робе; испорука робе; испорука путем
поште.
(111) 82341
(210) Ж- 2021-1275

(181) 21.07.2031.
(220) 21.07.2021.
(151) 12.04.2022.
(732) dm drogerie markt doo za trgovinu Beograd,
Булевар Михајла Пупина 181, Београд-Нови Београд, RS
(740) Адвокат Вељко Нешић, адвокатска канцеларија
Прица и партнери, Кнеза Милоша 23, Београд
(540)

(531) 24.17.01; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.08
(591) светло плава, црна.
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
Кл. 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. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада;
сладоледи, сорбеи и
ЗИС / RS / IPO

Ж
другијестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац,
прашак за пециво; со, додаци јелима, зачини,
конзервисано зачинско биље; сирће, сос ови и други
додаци јелу; лед (замрзнута вода).
(111) 82342
(210) Ж- 2021-1711

(181) 07.10.2031.
(220) 07.10.2021.
(151) 12.04.2022.
(732) INICIJATIVA ZA RAZVOJ ROMSKOG
PREDUZETNISTVA, Јабучки рит бр. 9, 11060,
Београд, Палилула, RS
(540)

(531) 13.01.17; 15.07.09; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, сива, зелена, плава
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
услуге оглашавања, маркетинга и промоције, на
пример: дистрибуцију узорака, развијање концепата
оглашавања, писање и објављивање рекламних
текстова; продукцију програма телевизијске продаје;
услуге односа са јавношћу; продукцију програма
телевизијске продаје; организовање трговачких сајмова
и изложби за комерцијалне и рекламне потребе;
оптимизацију претраживача за промоцију продаје;
услуге помоћи у пословању, на пример: проналажење
особља, преговарање о пословним уговорима за друге,
анализу трошкова и цене коштања, услуге агенција за
увоз и извоз; административне услуге које се односе на
пословне трансакције и финансијске извештаје, на
пример, рачуноводство, израду извода са рачуна,
ревизију пословања и финансија, пословне процене,
услуге обрачуна и пријављивања пореза; комерцијалну
администрацију за лиценце робе и услуга трећих лица:
услуге које се састоје од регистрације, преписа,
састављања, сакупљања или систематизације писаних
саопштења
и
регистрацијакао
и
сакупљање
математичких
или
статистичких
података;
канцеларијске послове, на пример, услуге потсећања на
уговорене састанке
и заказивања састанака,
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге, компјутерско управљање подацима, услуге
телефонских централа.
Кл. 36: финансијске, монетарне и банкарскеуслуге;
финансијско спонзорисање; услуге финансијских
трансакција и плаћања, на пример, услуге
мењачница, електронског преноса средстава, обраде
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Ж
плаћања извршених кредитним и платним
картицама, издавања путничких чекова; финансијско
управљање и истраживање.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
организовање
конгреса,
конференција;
фотографисање; услуге режирања и продукције
филмова, осим рекламних филмова.
(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 12.04.2022.
(732) Privredno društvo PRATI ME d.o.o. za usluge ,
Pile I 1, 10000, Zagreb, HR
(740) Адвокат Ива Марковић, Краља Милана 33
спрат3, стан 6, Београд
(540)

(732) BeiGene, Ltd., c/o Mourant Governance Services
(Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO
Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, KY
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(111) 82343
(210) Ж- 2021-1537

(531) 24.17.02; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) Кл. 35: оглашавање; рекламирање; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга;
промоција продаје за друге.
Кл. 41: обука; услуге разоноде.
(111) 82344
(210) Ж- 2021-1538

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 12.04.2022.
(732) Privredno društvo PRATI ME d.o.o. za usluge ,
Pile I 1, 10000, Zagreb, HR
(740) Адвокат Ива Марковић, Краља Милана 33
спрат3, стан 6, Београд
(540)

(531) 18.01.19; 24.17.02; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) Кл. 35: оглашавање; рекламирање; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга;
промоција продаје за друге.
Кл. 41: обука; услуге разоноде.
(111) 82345
(210) Ж- 2021-1696
(300) 018461034 26.04.2021. EM.
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(181) 04.10.2031.
(220) 04.10.2021.
(151) 12.04.2022.

(531) 01.01.02; 01.01.09; 24.15.07; 24.15.21; 24.17.03;
26.04.11; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04;
29.01.06; 29.01.08
(591) сива, црна, бела
(511) Кл. 35: оглашавање; консултације у вези са
избором особља; рачуноводство; помоћ у пословном
управљању;
тражење
спонзорства;
услуге
малопродаје
или
велепродаје
у
вези
са
фармацеутским, ветеринарским и санитарним
препаратима
и
медицинским
материјалима;
маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце
роба
и
услуга;
систематизација
информација у компјутерским базама података.
(111) 82346
(210) Ж- 2021-1697

(181) 04.10.2031.
(220) 04.10.2021.
(151) 12.04.2022.

(300) 90/647320 15.04.2021. US.
(732) BeiGene, Ltd., c/o Mourant Ozannes Corporate
Services, 94 Solaris Ave, Camana Bay, Grand Cayman
KY1-1108, KY
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.01.09; 24.15.07; 24.15.21; 24.17.03; 26.04.11;
26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за лечење и
превенцију канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
хемијско-фармацеутски препарати за лечење и
превенцију канцера, аутоимуних и инфламаторних
ЗИС / RS / IPO
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обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
лекови у облику фармацеутских препарата за
медицинску употребу за лечење и превенцију
канцера, аутоимуних и инфламаторних обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; биолошки препарати
за медицинску употребу за лечење и превенцију
канцера, аутоимуних и инфламаторних обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; хемијски препарати за
фармецеутске сврхе за лечење и превенцију канцера,
аутоимуних
и
инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; лекови за људску
употребу за лечење и превенцију канцера,
аутоимуних
и
инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; хемијски препарати за
медицинску употребу за лечење и превенцију
канцера, аутоимуних и инфламаторних обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; фармацеутски
препарати за убризгавање код лечења и превенције
канцера, аутоимуних и инфламаторних обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; непрерађени лекови у
облику фармацеутских препарата за лечење и
превенцију канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
биохемијски препарати за медицинску употребу код
лечења и превенције канцера, аутоимуних и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења.
Кл. 40: услуге производње по мери у облику
хемијске обраде и производње лекова и
фармацеутских препарата за лечење канцера,
аутоимуних
и
инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења.
Кл. 42: истраживање и развој нових производа за
друге; технолошко истраживање у области канцера,
аутоимуних
и
инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења
и
заразних
обољења;
хемијско
истраживање; спровођење клиничких испитивања за
друге
у
лечењу
канцера,
аутоимуних
и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
биолошко истраживање; контрола квалитета у
лечењу канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
електронско похрањивање података; испитивање
материјала; услуге рачунарства у облаку са
ЗИС / RS / IPO

Ж
софтвером за употребу у управљању базама
података, обради текста, управљању табелама,
праћењу;
услуге
дизајнирања
паковања.
Кл. 44: услуге телемедицине; здравствена нега;
услуге опоравка код куће; услуге салона лепоте;
услуге
физикалне
терапије;
баштованство;
ветеринарске услуге; здравствено саветовање;
фармацеутско
саветовање,
наиме,
давање
фармацеутских савета; изнајмљивање санитарних
инсталација.
(111) 82347
(210) Ж- 2021-1698

(181) 05.10.2031.
(220) 05.10.2021.
(151) 12.04.2022.

(300) 018461025 26.04.2021. EM.
(732) BeiGene, Ltd., c/o Mourant Governance Services
(Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO
Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, KY
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.01.09; 24.17.03; 26.04.11; 26.04.16; 26.04.24; 29.01.06
(591) сива, бела
(511) Кл. 35: оглашавање; консултације у вези са
избором особља; рачуноводство; помоћ у пословном
управљању;
тражење
спонзорства;
услуге
малопродаје
или
велепродаје
у
вези
са
фармацеутским, ветеринарским и санитарним
препаратима
и
медицинским
материјалима;
маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце
роба
и
услуга;
систематизација
информација у компјутерским базама података.
(111) 82348
(210) Ж- 2021-1699

(181) 05.10.2031.
(220) 05.10.2021.
(151) 12.04.2022.

(300) 90/647331 15.04.2021. US.
(732) BeiGene, Ltd., c/o Mourant Ozannes Corporate
Services, 94 Solaris Ave, Camana Bay, Grand Cayman
KY1-1108, KY
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
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Ж
(540)

(531) 01.01.09; 24.17.03; 26.04.11; 26.04.16; 26.04.24;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за лечење и
превенцију канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
хемијско-фармацеутски препарати за лечење и
превенцију канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења, реуматоидног артритиса, кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; лекови у облику
фармацеутских препарата за медицинску употребу за
лечење и превенцију канцера, аутоимуних и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
биолошки препарати за медицинску употребу за лечење
и превенцију канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења, реуматоидног артритиса, кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; хемијски препарати за
фармецеутске сврхе за лечење и превенцију канцера,
аутоимуних и инфламаторних обољења, реуматоидног
артритиса, кардиоваскуларних обољења и заразних
обољења; лекови за људску употребу за лечење и
превенцију канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења, реуматоидног артритиса, кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења; хемијски препарати за
медицинску употребу за лечење и превенцију канцера,
аутоимуних и инфламаторних обољења, реуматоидног
артритиса, кардиоваскуларних обољења и заразних
обољења; фармацеутски препарати за убризгавање код
лечења и превенције канцера, аутоимуних и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
непрерађени лекови у облику фармацеутских препарата
за лечење и превенцију канцера, аутоимуних и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
биохемијски препарати за медицинску употребу код
лечења и превенције канцера, аутоимуних и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења.
Кл. 40: услуге производње по мери у облику
хемијске обраде и производње лекова и
фармацеутских препарата за лечење канцера,
аутоимуних
и
инфламаторних
обољења,
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реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења и заразних обољења.
Кл. 42: истраживање и развој нових производа за
друге; технолошко истраживање у области канцера,
аутоимуних
и
инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних
обољења
и
заразних
обољења;
хемијско
истраживање; спровођење клиничких испитивања за
друге
у
лечењу
канцера,
аутоимуних
и
инфламаторних обољења, реуматоидног артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
биолошко истраживање; контрола квалитета у
лечењу канцера, аутоимуних и инфламаторних
обољења,
реуматоидног
артритиса,
кардиоваскуларних обољења и заразних обољења;
електронско похрањивање података; испитивање
материјала; услуге рачунарства у облаку са
софтвером за употребу у управљању базама
података, обради текста, управљању табелама,
праћењу;
услуге
дизајнирања
паковања.
Кл. 44: услуге телемедицине; здравствена нега; услуге
опоравка код куће; услуге салона лепоте; услуге
физикалне терапије; баштованство; ветеринарске услуге;
здравствено саветовање; фармацеутско саветовање,
наиме, давање фармацеутских савета; изнајмљивање
санитарних инсталација.
(111) 82349
(210) Ж- 2021-1750

(181) 12.10.2031.
(220) 12.10.2021.
(151) 12.04.2022.
(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 01.15.21; 19.07.02; 19.07.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.22; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, сива.
(511) Кл. 5:
лековите минералне воде.
Кл. 32: вода; минерална вода; газирана и негазирана
стона
вода
за
пиће;
безалкохолна
пића.
Кл. 35: услуге велепродаје, малопродаје и оглашавања у
вези са лековитим минералним водама, водом,
минералном водом, газираном и негазираном стоном
водом за пиће, безалкохолним пићима.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 82350
(210) Ж- 2021-1380

(181) 06.08.2031.
(220) 06.08.2021.
(151) 12.04.2022.
(732) ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ХАСЕНЕ,
Ул. Хилма Рожајца бр. 4, 36300, Нови Пазар, RS
(540)

(531) 01.15.21; 03.13.16; 03.13.25; 26.01.02; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.13
(591) кафена, зелена, окер.
(511) Кл. 16: папир, постери, огласни панои од
папира или картона, спајалице, албуми, бележнице,
нотеси, слике, штампани материјал, подупирачи за
књиге, фасцикле за списе, таблице за писање,
писаљке за таблице, оловке, новине, периодичне
публикације, атласи, улазнице, блокови за цртање,
блокови (канцеларијски материјал), памфлети,
жигови (печати), штамбиљи, свеске, бележнице,
лењири, угаоници, карте, материјал за обуку,
листови папира, картон, тубе од картона, каталози,
књиге са песмама и нотама, кошуљице за списе,
омоти за папир, фасцикле (канцеларијски материјал),
књиге, конусне папирне кесе, омоти (канцеларијски
материјал), корице (канцеларијски материјал),
папирне кутије за крем, цртежи који се копирају на
подлогу, табле за цртање, материјали за цртање,
инструменти за цртање, коверте, папир за увијање,
папир за паковање, кутије за оловке, фотографије
(штампане), комплети за цртање, фигурине
(статуете) направљене од смесе са папиром,
формулари (штампани), канцеларијски материјал
(изузев намештаја), оловке од дрвеног угља,
географске мапе, глобуси, цртежи, скице, штампани
роковници, дописнице, разгледнице, штампане
ствари, штампарски комплети, покретни, штампане
публикације, приручници, папир за писање, оловке
за цртање, столњаци од папира, књижице, светлећи
папир, каширани папир, марамице од папира,
прекривачи столова од папира, школске табле,
спајалице, канцеларијски материјал, пастел не
бојице, кутије са бојама (производи се користе у
школама), планови, пројекти, фасцикле, наливпера,
лењири за цртање, књиговезачке корице, налив пера
и хемијске оловке (канцеларијски прибор), магазини
(периодични), папирне траке, врећице (коверте, кесе)
од папира или пластике, за паковање, школска
опрема (свеске и прибор за писање), маркери за
књиге, честитке, разгледнице, подметачи за сто од
ЗИС / RS / IPO

Ж
папира, поштанске марке, фолије, слајдови
(канцеларијски материјал), лепљиве траке за папир
или употребу у домаћинству, лепљиве врпце за
папир или употребу у домаћинству, алманаси,
календари, сликарске четкице, самолепљиве траке за
папир или употребу у домаћинству, гумице
(еластичне траке) за канцеларије, портикле од
папира, папир од пулпе, дрвене масе, кутије од
картона или хартије, постоља за пера и оловке,
омотачи за флаше од папира, подметачи за чаше од
папира, пластична, мехураста амбалажа за паковање
или умотавање, заставе (од папира), табаци од
рецикловане целулозе за умотавање, лепак за
канцеларије ку или кућну употребу, лепкови за
канцеларијску или употребу у домаћинству, стоне
салвете од папира, подметачи од папира, угаоници за
цртање, држачи за оловке, аташе мапе, несесери са
прибором за писање, плакати од папира или картона,
убруси од папира, убруси за лице од папира,
налепнице, које нису од текстила, вискозни папир за
умотавање, украсни папир, натписи од папира или
картона,
налепнице
(канцеларијски
прибор),
стрипови, папир за копирање, музичке честитке,
разгледнице, билтени, воштани папир, брисачи за
табле за писање, папирне посуде, колекционарске
сличице за размену, које нису за играње, маркери,
леци, флајери, папирни и картонски материјали за
паковање
(пуњење,
облагање),
ваучери.
Кл. 25: капе; чарапе и плетена трикотажа; чизме;
мараме; шалови; шалови мараме; мале капе за главу;
кабанице; качкети; шалови; одећа; шешири; пиџаме;
бадемантили;
бандана
мараме; костими за
маскембал; мајице; џепне марамице; пончо; одећа.
Кл. 41: услуге забавних паркова; услуге разоноде;
организовање такмичења (образовних или забавних);
забава посредством радија; издавање текстова, осим
рекламних тесктова; настава, обука; образовне
услуге; услуге пружања обуке; производња филмова,
који нису рекламни филмови; продукција радио и
телевизијских програма; извођење представа уживо;
организовање спортских такмичења; практична
настава (обука путем демонстрације); припрема и
вођење радионица (обука); електронско издаваштво;
услуге игара пружених онлајн са рачунарске мреже;
писање текстова.
(111) 82351
(210) Ж- 2021-1823

(181) 25.10.2031.
(220) 25.10.2021.
(151) 12.04.2022.
(732) USD CABLE Друштво за завршне радове у
грађевинарству трговину и услуге д.о.о. Београд,
Рамаданска 65, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Драгана Тасић, Стојана Протића 48/6,
11000, Београд
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(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, плава
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила
акумулатори електрични за возила.
(111) 82354
(210) Ж- 2021-1524

(531) 05.01.05; 05.01.15; 05.01.16; 05.03.13; 05.07.01;
05.07.13; 26.11.05; 26.11.12; 27.05.01; 27.07.01
(511) Кл. 33:
алкохолна пића изузев пива.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
(111) 82352
(210) Ж- 2021-1889

(181) 03.11.2031.
(220) 03.11.2021.
(151) 12.04.2022.
(732) Срдан Бошковић, Добрачина бр. 50/10,
11000, Београд, RS
(540)

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 13.04.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез
Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)

(531) 01.15.03; 03.03.01; 03.03.15; 03.03.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 9:
батерије електричне за возила;
акумулатори електрични за возила.
(111) 82355
(210) Ж- 2021-1724

(181) 08.10.2031.
(220) 08.10.2021.
(151) 13.04.2022.
(732) Удружење Свет мама Београд, Андре
Николића 1-3, Београд-Савски венац, RS
(540)
(531) 24.17.02; 25.01.25; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02
(591) жута.
(511) Кл. 43:
пружање ресторанских услуга:
припрема и достава хране и пића за конзумирање
унутар или изван објекта; достава оброка за
непосредну конзумацију; припрема и сервирање
хране и пића гостима у ресторану; пружање услуга
кетеринга хране и пића; достављање хране и пића
као кетеринг услуга за канцеларије, банкете,
приватне прославе и државне институције;
консултантске услуге у области кетеринга хране и
пића; декорација хране; декорација колача.
(111) 82353
(210) Ж- 2021-1525

(181) 03.09.2031.
(220) 03.09.2021.
(151) 13.04.2022.
(732) BLACK HORSE - FAS DOO BEOGRAD, Кнез
Михаилова 10/3, 11000, Београд-Стари град, RS
(540)
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(531) 02.07.12; 02.07.23; 02.09.01; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) бела, ружичаста, светло ружичаста, тамно сива,
светло сива
(511) Кл. 35: анализе трошкова и цене коштања;
дистрибуција
рекламног
материјала;
услуге
фотокопирања; услуге агенција за запошљавање;
изнајмљивање канцеларијских машина и опреме
;рачуноводство ; вођење књига [књиговодство] ;
израда извода са рачуна; ревизија пословања ;
пословно управљање и организационо саветовање ;
консултације у вези са избором особља
;консултације
у
пословном
управљању
;
дактилографске
услуге;
презентација
робе;
непосредно оглашавање путем поште ; помоћ у
ЗИС / RS / IPO
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пословном или индустријском управљању ;
ажурирање огласних материјала ;дистрибуција
узорака; стручне услуге о пословној ефикасности 35;
услуге продаје путем лицитације ;истраживање
тржишта ;пословне процене; пословна испитивања ;
изнајмљивање огласних материјала ; консултације у
вези са пословним организовањем ; објављивање
рекламних текстова; оглашавање ; рекламирање ;
рекламирање на радију; пословна истраживања
;услуге односа са јавношћу ; стенографске услуге;
рекламирање
преко телевизије; преписивање
кореспонденције [канцеларијске услуге] ; уређивање
излога ; услуге рекламних агенција; саветодавне
услуге у пословном управљању ; манекенске услуге
у циљу рекламирања или продајних промоција ;
маркетиншка
истраживања
;
компјутерска
управљање подацима ; професионалне пословне
консултације ; економске прогнозе ; организовање
изложби за привредне или рекламне потребе; пружање
пословних информација; испитивање јавног мњења ;
припрема платних листи ; проналажење особља ;
административне услуге за пресељење пословања
предузећа ; изнајмљивање огласног простора
;промоција продаје за друге; секретарске услуге;
обрачун пореза; услуге телефонског одговарања за
одсутне претплатнике; обрада текста; услуге претплате
на новине за друге; рекламирање слањем наруџбеница ;
пословно управљање хотелима; пословно управљање за
сценске уметнике; прикупљање информација у
компјутерске базе података; системација информација
у компјутерским базама података; организовање
сајмова ; издавање машина за фотокопирање ; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; услуге набавке за
трећа лица [куповина производа и услуга за друге
пословне субјекте] ; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге ; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације ;
услуге праћења штампе ; изнајмљивање аутомата за
продају ;психолошко тестирање за избор запослених;
услуге поређења цена; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало ;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; договарање
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] ; писање рекламних текстова; прикупљање
статистичких података; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе ; тражење спонзорства ;
организовање модних ревија у промотивне сврхе ;
производња рекламних филмова ; пословно управљање
за спортисте ; маркетинг ; услуге телемаркетинга ;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала ;
изнајмљивање
продајних
штандова
;пружање
ЗИС / RS / IPO
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комерцијалних и пословних контакт информација;
оптимизација претраживача за промоцију продаје
;оптимизација саобраћаја за интернет странице;
оглашавање плаћањем по клику [рау рег click
оглашавање] ; услуге посредовања у трговини
;пословно управљање за независне пружаоце услуга;
преговарање и закључивање пословних трансакција за
трећа лица ; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; услуге управљања
пословним пројектима за грађевинске пројекте;
пружање пословних информација путем интернет
странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања ;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; услуге пријављивања пореза
;пословно управљање програмима рефундирања за
друге; пословно управљање програмима за надокнаду
за друге ;изнајмљивање билборда [паноа за
рекламирање] ; писање радних биографија за друге ;
индексирање интернет сајтова за комерцијалне намене
или намене оглашавања ; управљање програмима за
путнике који често лете авионом; услуге заказивања
састанака [канцеларијске услуге] ; услуге подсећања на
уговорене састанке [канцеларијски послови] ;
управљање програмима лојалности потрошача ; писање
текстова за рекламне намене; регистровање писане
комуникације и података ; ажурирање и одржавање
информација у регистрима ; састављање пописа
информација за комерцијалне и рекламне сврхе; услуге
пословног посредовања које се односе на повезивање
потенцијалних приватних улагача са предузетницима
којима су потребна финансијска средства ; продукција
програма телевизијске продаје ; продукција емисија
телевизијске продаје ; консултације о стратегији
комуникације у односима са јавношћу ;консултације о
стратегији комуникације у рекламирању ; преговарање
о пословним уговорима за друге ; промоција робе и
услуга кроз спонзорисање спорских догађаја ; услуге
праћења конкуренције ; услуге праћења тржишта ;
финансијска ревизија ; услуге онлајн малопродаје
дигиталне музике која се преузима са интернета; услуге
онлајн малопродаје мелодије звона које се преузимају
са интернета ;услуге онлајн малопродаје претходно
снимљене музике и филмова који се преузимају са
интернета ; услуге велепродаје фармацеутских,
ветеринарских и хигијенских препарата и медицинског
материјала; услуге пописивања поклона; циљни
маркетинг; привремено пословно управљање ;
оглашавање на отвореном; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
административна помоћ при одговарању на позиве за
подношење понуда; маркетинг у оквиру издавања
софтвера ; услуге односа са медијима ;услуге
корпоративне
комуникације;
изнајмљивање
канцеларијске опреме у заједничким радним
просторима; услуге комерцијалног лобирања ; пружање
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корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе; пружање корисничких оцена у комерцијалне или
рекламне сврхе; услуге телефонских централа; услуге
малопродаје у вези са пекарским производима ;
израђивање профила потрошача за комерцијалне или
маркетиншке сврхе; административне услуге у вези са
упућивањем на лечење.
Кл. 38: емитовање радио програма [радиодифузија];
слање порука; емитовање телевизијских програма;
пренос телеграма; телеграфске услуге; услуге
телеграмског комуницирања; телефонске услуге;
телефонске комуникације; телекс услуге; услуге
новинских агенција; емитовање кабловске телевизије;
комуникације мобилним телефонима; комуникација
преко рачунарских терминала; пренос порука и слика
посредством рачунара; пренос електронске поште;
пренос факсимилом; пружање информација у области
телекомуникација; 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
глобалној
рачунарској мрежи; изнајмљивање времена приступа
глобалним рачунарским мрежама пружање услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
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; стриминг [проток] података; радио
комуникације; пренос видео садржаја на захтев; пренос
подкаст садржаја; изнајмљивање паметних телефона.
Кл. 41: академије [образовне]; услуге забавних
паркова; услуге разоноде; дресирање животиња;
изнајмљивање синематографских апарата; услуге
забављача; услуге филмског студија; извођење
циркуских представа; организовање такмичења
[образовних или забавних]; учење на даљину;
физичко васпитање; изнајмљивање сценског декора;
снабдевање опремом за рекреацију; забава
посредством радија; издавање текстова, осим
рекламних текстова; настава, обука; образовне
услуге; услуге пружања обуке; изнајмљивање аудио
снимака; изнајмљивање филмова; производња
филмова, који нису рекламни филмови; обука
гимнастике; услуге позајмљивања књига у
библиотекама; издавање књига; изнајмљивање радио
и телевизијских апарата; продукција радио и
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телевизијских
програма;
извођење
представа
варијетеа;
оркестарске
услуге;
позоришна
продукција; продукција представа; телевизијска
забава; изнајмљивање позоришног декора; услуге
зоолошких вртова; услуге спортских објеката; услуге
модела за уметнике; покретне библиотеке; услуге
покретне библиотеке; пружање услуга казина [игре
на срећу]; клупске услуге [забавне или образовне];
организовање и вођење; организовање и вођење
конференција; организовање и вођење конгреса;
услуге дискотека; пружање услуга у области
образовања; испити из области образовања; пружање
услуга у области забаве и разоноде; организовање
изложби за културне или образовне потребе; услуге
игара на срећу; стављање на располагање игралишта
и опреме за голф; услуге клубова здравља
[здравствено и фитнес вежбање]; услуге забаве које
пружају кампови за одмор; извођење представа
ужива; услуге биоскопа; приказивање филмова у
биоскопима;
услуге
обданишта;
организовање
спортских такмичења; планирање забава [забава];
практична настава [обука путем демонстрације]; услуге
музеја [презентације, изложбе]; услуге студија за
снимање; пружање информација које се односе на
рекреативне активности; издавање лаке ронилачке
опреме; издавање спортске опреме, осим возила;
издавање опреме за стадионе; изнајмљивање видео
рекордера; изнајмљивање видео трака; припрема и
вођење семинара; услуге спортских кампова; припрема
и вођење симпозијума; мерење времена на спортским
догађајима; образовање у интернатима; организовање и
вођење радионица [обука]; организовање такмичења у
лепоти; резервисање седишта за приредбе, свечаности;
услуге синхронизовања; религијско образовање;
организовање
лутрије;
организовање
балова;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; пружање услуга аутомата за аркадне
игрице; изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање
опреме за осветљавање позоришних и телевизијских
студија; издавање тениских терена; изнајмљивање
камкодера; издавање видео камера; писање сценарија,
изузев за рекламне сврхе; монтажа видеотрака; онлајн
издавање електронских књига и часописа; електронска
издаваштво; титловање; услуге игара пружених онлајн
са рачунарске мреже; услуге караока; компоновање
музике; услуге ноћних клубова [забава]; услуге
омогућавања коришћења електронских публикација,
које се не могу преузимати; фотографске репортаже;
фотографисање;
професионално
усмеравање
[саветовање у вези са образовањем или обуком]; услуге
репортерског извештавања; превођење; тумачење
језика
знакова;
снимање
видеорекордером;
микрофилмовање; услуге агенција за продају карата
[разонода]; писање текстова; организовање и
спровођење концерата; услуге калиграфије; услуге
графичке обраде, осим у рекламне сврхе; организовање
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модних ревија за забавне сврхе; обука [тренирање];
изнајмљивање спортских терена; услуге диск џокеја;
услуге преводиоца; услуге личног тренера [фитнес
тренинг] вођење часова фитнеса услуге професионалне
преквалификације; продукција музике; изнајмљивање
играчака; изнајмљивање опреме за играње; услуге
образовања које пружају школе; омогућавање
коришћења онлајн музике, која се не може преузимати;
омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се
не могу преузимати; подучавање; организовање и
вођење образовних форума уживо; писање песама;
писање сценарија; организовање разгледања у пратњи
водича; услуге обуке које се пружају путем симулатора;
услуге стављања на располагање филмова, који се не
могу преузимати, путем видео записа на захтев; услуге
стављања на располагање телевизијских програма, који
се не могу преузимати, путем видео записа на захтев;
садо обука [подучавање о чајној церемонији];
подучавање аикида; изнајмљивање уметничких дела;
изнајмљивање акваријума за ентеријере; организовање
тура пењања са водичем; организовање костимираних
забавних догађаја; културне, образовне или забавне
услуге које пружају уметничке галерије; дистрибуција
филмова; пренос знања и искуства [обучавање];
образовне услуге које пружају асистенти за лица са
посебним потребама; подучавање џудоа; испитивање
обучености корисника за управљање дроновима; услуге
тонске технике за манифестације; услуге монтаже
видео записа за манифестације; услуге технике
осветљења за манифестације; режирање филмова, осим
рекламних филмова; пружање корисничких прегледа у
забавне и културне сврхе; пружање корисничких оцена
у забавне и културне сврхе; изнајмљивање тренажних
симулатора; услуге процене телесне издржљивости за
потребе тренирања; услуге бојења лица.
(111) 82356
(181) 16.07.2031.
(210) Ж- 2021-1250
(220) 16.07.2021.
(151) 13.04.2022.
(732) Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní, CZ15000 Praha 5, CZ
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 11000, Београд
(540)

AS BOLD AS PRAGUE AS SMOOTH
AS PILSNER LAGER
(511) Кл. 32: пива, стоут, лагер (пива са доњом
ферментацијом или пива доњег врења), тамна пива
(портер) и светла пива, але пива (пива са горњом
ферментацијом или пива горњег врења).
(111) 82357
(210) Ж- 2021-1032

(181) 09.06.2031.
(220) 09.06.2021.
(151) 13.04.2022.
(732) Петар Арбутина, Витезова Карађорђеве звезде
25, 11160, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06
(591) бела, тамно плава, светло плава, сива.
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (инспекцију), спасавање и
наставу;
апарати
за
снимање,
пренос
и
репродуковање звука или слике; магнетни носачи
података, дискови за снимање; компакт дискови, двд
и други дигитални носачи података; опрема за
обраду података; рачунарски софтвер; апликације за
мобилне телефоне; видео садржаји који се
преузимају са интернета (даунлоуд); електронске
публикације; цртани филмови; цд-ром јединице; хифи аудио уређаји; 3д наочаре; цд-и-дискови
[интерактивних компакт дискови]; двд дискови са
снимљеним музичким садржајем; усб оперативни
софтвер; аларми за бебе; апарати за електронско
емитовање; апарати за емитовање, снимање, пренос
или репродукцију звука или слике; апарати за
емитовање, снимање, пренос или репродукцију
звука, података или слике; апарати за пренос видео
записа; апарати за пренос звука; апарати за пренос
звука или слике; апарати за пренос и репродукцију
звука или слике; апарати за репродуковање звука;
апарати за репродукцију звука или слике; апарати за
складиштење података; апарати за снимање видео
записа; апарати за снимање звука; апарати за
снимање звука или слике; апарати за снимање звука
и слике; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука или слике; апарати за снимање,
пренос или репродукцију звука, слике и података;
апарати и инструменти за наставу; апарати и
инструменти за наставу и обуку; апарати и
инструменти за цртање који су прилагођени за
употребу на рачунарима; апарати и рачунари за
обраду података; апликације за мобилне уређаје које
се могу преузети; апликације за рачунарске софтвере
које се могу преузимати; апликацијски софтвер;
апликацијски софтвери за паметне телефоне;
аудиовизуелни апарати за обуку; аудио-дискови;
аудио интерфејси; аудио књиге; аудио монитори за
бебе; аудио-опрема; аудио-појачивачи; аудио165
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пријемници; аудио-траке са музичким садржајем;
ауто-пуњачи за мобилне телефоне; батерије;
бежични звучници; бежични периферни делови
рачунара; бесплатни софтвер; биоинформатички
софтвер; бициклистичке кациге; ваге за бебе; видео
акцелератори; видео дигитализатори; видео дискови;
видео дискови са снимљеним анимираним
филмовима; видео дискови са снимљеним цртаћима;
видео записи који се могу преузети; видео записи
музичког садржаја; видео записи са музичким
садржајем који се могу преузети; видео и звучне
датотеке које се могу преузети; видео касете са
снимљеним анимираним филмовима; видео сервери;
видео снимци; видео снимци који се могу преузети;
видео филмови; воки-токи; гитарска појачала;
гитарски каблови; говорне ваге; графичке картице;
графички елементи за мобилне телефоне који се могу
преузети са интернета; графички таблети; двд
плејери; двогледи; дигитална музика која се може
преузети; дигитална музика која се може преузети са
мп3 интернет страница; дигитална музика која се
може преузети са интернета; дигиталне аудио-траке;
дигиталне бележнице; дигиталне књиге које се могу
преузети; дигиталне књиге које се могу преузети са
интернета; дигитални видео снимачи; дигитални
видео
читачи;
дигитални
компакт-дискови;
дигитални мобилни телефони; дигитални процесори
звука; дигитални уређаји за репродукцију аудиотрака; дигитални уређаји за репродукцију звучног
записа; дигитални уређаји за репродукцију музике;
дигитални уређаји за снимање аудио-трака;
дигитални уређаји за снимање звучног записа;
дигитални
уређаји
за
цртање;
дигитални
фотоапарати; диск драјвери за рачунаре; диск
меморије; дискови видео игара; дискови за
рачунарске игре; држачи за коришћење мобилног
телефона без ангажовања руку; држачи за мобилне
телефоне; држачи за телефоне у аутомобилима;
држачи и кутије за компакт-дискове и двд-дискове;
електрични апарати за снимање, пренос и
репродукцију звука и слике; електронска кола и цдром дискови са снимљеним програмима за
аутоматско извођење за електронске музичке
инструменте; електронска кола и цд-ром дискови са
снимљеним програмима за ручне игре на екранима
са течним кристалима; електронске меморије;
електронске новине које се могу преузети;
електронске партитуре које се могу преузети он-лајн;
електронске публикације [које се могу преузети] из
база података или са интернета; електронске
публикације [које се могу преузети] које су доступне
на мрежи из базе података или са интернета;
електронске публикације које се могу преузимати;
електронске публикације које су снимљене на
рачунарским медијима; електронске публикације у
форми магазина које се могу преузети; електронски
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инструменти за навигацију; електронски новчаници
који се могу преузимати; електронски симулатори за
спортски тренинг; електронски симулатори за
тренирање спортова (наставни апарати у виду
компјутерског хардвера и софтвера); емотикони за
мобилне телефоне који се могу преузети; заштитна
опрема за главу; заштитне кациге; заштитне кутије за
мп3 плејере; заштитне кутије за електронске читаче;
заштитне кутије за личне дигиталне помоћнике
[пда]; заштитне кутије за мобилне телефоне;
заштитне кутије за паметне телефоне; заштитне
кутије за таблет компјутере; заштитне маске;
заштитне навлаке за паметне телефоне; заштитне
наочаре; заштитне наочаре за љубимце; заштитне
футроле за електронске читаче књига; заштитне
футроле за таблет рачунаре; заштитне футроле и
кутије за таблет рачунаре; заштитни поклопци за
утичнице; заштитни шлемови за бициклисте;
заштитни шлемови за децу; заштитни шлемови за
мотоциклисте; звиждаљке за псе; звуци звона за
телефоне који се могу преузети; звуци звона и
графике за мобилне телефоне који се могу преузети;
звучни записи; звучни записи музичког садржаја;
звучни записи са музичким садржајем; звучни и
видео снимци; звучни процесори; звучни системи
високе верности звука; интегрисани програмски
пакети; интерактивни двд-дискови; интерактивни
забавни софтвер за играње видео игара који се може
преузети; интерактивни забавни софтвер за играње
рачунарских игара који се може преузети;
интерактивни забавни софтвер за рачунаре;
интерактивни компакт-дискови и цд-ром-дискови;
интерактивни
мултимедијални
програми
за
рачунарске игре; интерактивни мултимедијални
рачунарски програми; интерактивни мултимедијални
софтвер за игре; интерактивни рачунарски софтвер;
интернет телефони; интерфејси за рачунаре;
интранет сервери; јавно доступни софтвер за
рачунаре; јединице које се постављају на сто или у
ауто а које у себи садрже звучнике који омогућавају
да руке буду слободне при телефонском разговору;
једноножни стативи за фотоапарате; камере за
вожњу уназад; камере за кацигу; камере које се
активирају на покрет; караоке машине; картице за
усб прикључке; картице лојалности; касете видео
игара; касете за видео игре; касете за рачунарске
игре; кациге за виртуелну стварност; кациге за
вожњу скејтборд; кациге за мотоциклисте; кациге за
скејтборд; кациге за сноуборд; кациге за хокеј на
леду; кертриџи за игре за употребу на апаратима за
електронске игре; кертриџи за рачунарске игре;
кинематографски филм, осветљен; књиге снимљене
на диску; књиге снимљене на траци; кодиране
картице лојалности; комјутерски софтвери за
процену потребних ресурса; компакт-дискови;
компакт-дискови, двд-дискови и други медији за
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дигитално снимање; компакт дискови [аудио-видео];
компакт-дискови [аудио и видео]; компакт дискови,
двд и други дигитални носачи података; компактдискови за складиштење звука; компакт-дискови за
складиштење
података;
компакт-дискови
са
музичким садржајем; компактне дигиталне камере;
компјутерски програми за приступање интернету и
коришћење интернета; компјутерски хардвер;
комплети за телефоне за телефонирање без
ангажовања
руку;
комплети
за
хендсфри
телефонирање; кориснички приручници за рачунар у
електронском формату; кофери за фотоапарате и
фотографску опрему; кутије за двд-дискове; кутије за
батерије; кутије за дискете и компакт дискове; кутије
за дискове, обликоване; кутије за компакт-дискове;
кутије за компакт-дискове или двд-дискове; кутије за
наочаре; кутије за наочаре за вид и за наочаре за
сунце; кухињске ваге; кухињски мерачи времена;
лаптоп рачунари; лењири; лични дигитални
асистенти [пда]; магнети; магнети за фрижидере;
магнетни и оптички носачи података; маске за
пливање; маске за роњење; мелодије за мобилне
телефоне које се могу преузимати; мелодије звона,
слике и музика који се могу преузети преко глобалне
рачунарске мреже и бежичних уређаја; меморијске
картице за машине за видео игре; меморијске флеш
картице; миш [рачунарска периферна опрема];
мобилни телефони; модне наочаре; музичке
датотеке, фајлови, које се могу преузимати; музички
звучни
записи
који
се
могу
преузети;
мултимедијални софтвер снимљен на цд-ромдисковима; мултимедијски фајлови који се могу
преузети; навигациони апарати за возила [путни
рачунари]; навигациони инструменти; наочаре;
наочаре за децу; наочаре за пливање; наочаре за
роњење; наочаре за скијање; наочаре са камером;
образовни рачунарски софтвер; образовни софтвер за
децу; оперативни рачунарски програми, снимљени;
оперативни софтвер за виртуелну приватну мрежу
[впн]; оперативни софтвер за локалне мреже [лан];
оперативни софтвер за мрежу широког подручја
[wан]; оперативни софтвер сервера за приступ
мрежи; опрема за репродукцију звука; паметне
наочаре; паметне наруквице које преносе податке на
друге електронске уређаје; паметне наруквице које
преносе податке на паметне телефоне; паметне
наруквице [мерни инструменти]; паметни сатови;
паметни телефон у облику ручних сатова; паметно
прстење; планери и организатори који се могу
преузети
и
одштампати;
планетаријумски
пројектори; подлоге за "мишеве"; подлоге за хлађење
ноутбук рачунара; помоћни рачунарски програми
који се могу преузети; помоћни рачунарски
софтвери, који се могу преузети; портабл уређаји за
репродукцију музике; потрошачки програми за видео
игре; празне усб флеш меморије; празне усб картице;
ЗИС / RS / IPO
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предајници за глобалне позиционе системе [гпс];
преносиви мп3 читачи; преносиви мултимедијални
читачи, плејери; програми видео игара; програми за
електронске игре; програми за игрице за машине са
видео игрицама на жетоне; програми за
интерактивне видео игре; програми за интерактивне
рачунарске игре; програми за мрежне оперативне
системе; програми за обраду података; програми за
рачунарске игре; програми за рачунарске игре који
се могу преузети; програми за рачунарске игре који
се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и
бежичних уређаја; програми за рачунарске игре који
се могу преузети преко интернета; програми за
рачунарске игре који се могу преузети са глобалне
рачунарске мреже; програми снимљени на
електронским колима за апарате за забаву са
екранима од течних кристала; производи из
категорије рачунарског софтвера; рачунари и
наставни приручници у електронском формату који
се продају као целина; рачунарске игре које се могу
преузети; рачунарске периферије и опрема;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; рачунарски алати за развој софтвера;
рачунарски апликативни софтвер за мобилне
телефоне; рачунарски графички софтвер; рачунарски
кориснички приручници у електронском облику који
се могу преузети; рачунарски мишеви; рачунарски
програми за коришћење интернета и светске мреже;
рачунарски програми за обраду дигиталних
музичких датотека; рачунарски програми за
уређивање слика, звука и видео снимака; рачунарски
програми и софтвер; рачунарски програми и софтвер
за обраду слика; рачунарски програми и софтвер за
обраду слика који се користе за мобилне телефоне;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски програми [софтвер]; рачунарски софтвер
за омогућавање преноса фотографија на мобилне
телефоне; рачунарски софтвер за организовање и
прегледање дигиталних слика и фотографија;
рачунарски
софтвер
за
побољшавање
аудиовизуелних
могућности
мултимедијалних
апликација; рачунарски софтвер за пренос звучних и
видео порука; рачунарски софтвер за симулацију у
две или три димензије за употребу у пројектовању и
развоју индустријских производа; рачунарски
софтвер за стварање и уређивање музике и звукова;
рачунарски софтвери за блокчејн технологију;
рачунарски софтвер који се може преузети;
рачунарски софтвер преузет са интернета;
рачунарски софтвер, фирмвер и хардвер; рачунарски
стилуси; роботи за наставу; ронилачке маске;
рукавице за виртуелну стварност; селфи штапови
[ручни моноподи]; сервери за рачунарске мреже;
симулатори вожње за потребе вежбе; симулатори
летења; симулатори управљања и контроле возила;
слушалице за коришћење мобилног телефона без
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ангажовања руку; слушалице за мобилне телефоне;
слушалице за музику; слушалице са микрофоном за
рачунаре; смартфони [паметни телефони]; снимљени
видео-дискови и траке; снимљени компакт дискови;
софтвер; софтвер за видео игре; софтвер за
виртуелну
реалност;
софтвер
за
графичко
корисничко окружење (интерфејс); софтвер за
електронске игре; софтвер за електронске игре за
бежичне уређаје; софтвер за електронске игре за
мобилне телефоне; софтвер за електронске игре за
ручне електронске уређаје; софтвер за игре
виртуелне реалности; софтвер за компоновање
музике; софтвер за обраду слика, графика и текстова;
софтвер за рачунарске игре и упутства у
електронском формату који се продају заједно;
софтвери за паметне телефоне; софтвери за
препознавање гласа; софтвери за препознавање лица;
софтвери за препознавање покрета; софтвери за
препознавање слике; софтвери за размену инстант
порука; софтвери за рачунарске игре, који се могу
преузети; софтвери за рачунарске игре, снимљени;
софтвери за рачунарство у облаку који се могу
преузети; софтвери и апликације за мобилне уређаје;
софтвер проширене стварности; софтвер проширене
стварности за употребу у мобилним уређајима;
стрипови који се могу преузети; торбе за лаптопове;
торбе за мобилне телекомуникационе уређаје; торбе
за ношење лаптопова; торбе за портабл уређаје за
репродукцију музике; торбе и навлаке за мобилне;
торбе и навлаке за мобилне телефоне; торбице за
мобилне; торбице за мобилне телефоне; торбице за
мобилне телефоне од тканине или текстилног
материјала; уграђени оперативни софтвер; унапред
снимљене дигиталне аудио траке; унапред снимљене
музичке аудио траке; унапред снимљене музичке
видео траке; унапред снимљени цд-и-дискови
[интерактивни компакт дискови]; унапред снимљени
цд-ром-ови; унапред снимљени двд-дискови;
унапред снимљени двд-дискови за вежбе; унапред
снимљени аудио дискови; унапред снимљени видеодискови; унапред снимљени видео садржаји; унапред
снимљени кинематографски садржаји; унапред
снимљени кинематографски филмови; унапред
снимљени компакт дискови; унапред снимљени
музички видео записи; унапред снимљени музички
компакт дискови; футроле за двогледе; футроле за
дечије наочаре; футроле за мобилне телефоне од
коже или од имитације коже; футроле за паметне
телефоне; футроле за сунчане наочаре; футроле за
сунчане наочаре и за заштитне наочаре; футроле за
таблет рачунаре; футроле за телефоне; футроле за
уређаје за сателитско навођење; футроле за уређаје
за складиштење музике; футроле за уређаје за
складиштење података; футроле и навлаке за мп3
уређаје; џубокс, музички; штапови за сликање
селфија за употребу са паметним телефонима.
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Кл. 16: акварел боје; албуми; албуми за бебе; албуми
за самолепљиве сличице; бележнице; бележнице за
диктирање; бележнице за писање; бележнице за
скицирање; бележнице, нотеси; белетристичке
књиге; беџеви од картона; билтени са вестима
[штампани
материјал];
билтени
[штампани
материјал]; блокови за записивање; брисачи за беле
табле; бројеви [штампарски]; брошуре; ваљци за
кућно фарбање; ваучери; вежбанке; вежбанке
[празне]; визит карте; визит картице; вишенаменске
пластичне кесе; водене боје [сликарске]; водене боје,
сликарске; водоотпорни папир; воштане боје;
воштане бојице; вреће за микроталасно кување;
врећице [коверте, кесе] од папира или пластике, за
паковање; врећице [коверте, кесице] од папира за
паковање; врећице [коверте, кесице] од пластике за
паковање; географски лексикони; глина за
моделирање за децу; глобуси; годишњи планери;
графички отисци; гумени печати; дечије радне
свеске; дечије сликовнице; дечији комплет папира за
ликовно; дидактичке картице [наставни материјали];
дијаграми; дневне новине; дописнице, разгледнице;
држачи за кистове; држачи за обичне и хемијске
оловке; електрични зарезачи за оловке; електронске
писаће машине; енциклопедије; зарезачи за оловке,
електронски и неелектронски; заштитне корице за
књиге; звездани глобуси; зидне карте; илустрације;
илустроване зидне мапе; илустроване зидне мапе за
образовне потребе; илустровани нотеси; илустровани
романи; интерактивне едукативне књиге за децу;
исписи у облику слика; календари; карте; картице за
писање кратких порука; картице са универзалним
поздравима; картонске етикете; картонске или
папирне кутије за поклоне; картонске или папирне
кутије за поклоне за забаве; каталози; каталози за
куповину од куће; кесе за посуде за посип за кућне
љубимце које могу да се скину; књиге; књиге за
децу; књиге за децу са аудио компонентама; књиге
на преклоп са тродимензионалним сликама; књиге са
песмама или нотама; коверте; колекционарске
сличице; комплети за цртање; корице за пасоше;
корице књига; креда за писање; креда за школске
табле; кутије за оловке; кутије за пице од картона;
кутије са бојама [школски материјал]; лењири за
цртање; лепак са шљокицама за канцеларијску
употребу; лепљива слова и бројеви од винила; летци,
флајери; леци;
љубавни романи;
магазини
[периодични]; магнетне табле за распореде
активности и састанака; мале школске табле;
маркери за књиге; маркетиншки леци; материјали за
моделирање; материјали и масе за моделирање за
децу; мотивацијске картице; музичке честитке,
разгледнице;
музички
магазини;
налепнице;
налепнице за бранике аутомобила; наруџбенице;
наставни водичи; несесери са прибором за писање;
новине; новински стрипови [штампани материјал];
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новчанице; нотеси; обележивачи за књиге; образовне
књиге; образовне публикације; обрасци за
наручивање за куповину од куће; обрасци за
прецртавање; оловке за бојење лица; оловке за
сликање; оловке за цртање; оловке од дрвеног угља;
оловке са гумицама; оловке са мастилом; омотачи за
вежбанке; омотачи за флаше од картона или папира;
омоти за документа [канцеларијски материјал];
омоти за саксије од папира; омоти за чековне
књижице; опрема за игрице за играње улога у виду
приручника; отварачи за писма; отисци настали
ситоштампом; отисци са ликовима из цртаних
филмова; палете за сликаре; памфлети; папир; папир
за коверте; папир за копирање; папир за кућне
потребе; папир за моделирање; папир за писање и
коверте [папирна галантерија]; папир за публикације;
папир за радиограме; папир за разгледнице; папир за
репродукције; папир за увијање; папир за
укоричавање књига; папир за умотавање поклона;
папир за употребу у индустрији графичке уметности;
папир за употребу у производњи кесица за чај; папир
за употребу у производњи тапета; папир за цртање;
папирне декорације за забаве; папирне или
пластичне кесе за ноћ вештица; папирне или
пластичне кесице за поклоне; папирне и пластичне
кесе за намирнице; папирне кесе; папирне марамице;
папирне портикле за бебе; папирне траке; папирни
амблеми; папирни плакати; папирни подметачи за
кутије за љубимце; папирни убруси за руке; папирни
украси за забаве; папирни украси за колаче; папирни
филтери за апарате за кафу; папирни филтери за
кафу; папир са заглављем за писма; пастелне бојице;
пастелне бојице [креде у боји]; патроне за наливпера;
патроне за пенкала; пера; периодичне публикације;
пернице за обичне и хемијске оловке; пернице за
оловке; печати; плакати од папира; пластика за
моделирање;
пластификатори
докумената
за
канцеларијску употребу; пластична фолија за
паковање; пластична фолија за умотавање хране;
пластичне вреће за постављање кутија с песком за
мачке; пластичне кесе за куповину; пластичне кесе за
одлагање доњег веша; пластичне кесе за чување
хране за кућну употребу; пластичне фолије;
пластични омоти; подлоге за
урамљивање
фотографија; подметачи за пивске чаше; подупирачи
за књиге; позивнице; поједностављени џепни водичи
[штампани материјал]; портикле од папира; портикле
са рукавима, папирне; постери; правоугаони лењири
за цртање; празни дневници; прекривачи столова од
папира; приручници; приручници за обуку;
приручници за употребу музичких синтисајзера;
приручници за употребу опреме за вежбање;
приручници за употребу рачунара; приручници за
цртање; приручници са упутствима; приручници са
упутствима за наставне потребе; проспекти; путне
мапе; путописи; разгледнице; распореди догађања за
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посебне
прилике;
рачунарски
приручници;
регистратори; речници; рођенданске честитке;
роковници; ролне тоалет папира; романи; свеске;
свеске за вежбање рукописа; свеске од папира;
свеске са спиралним повезом; светлећи папир;
секачи за цд за кућну и канцеларијску употребу;
сетови хемијских оловака у боји; скице; сликарска
платна за уметнике; сликарске оловке; сликарске
четкице; сликарски блокови; сликарски комплети за
децу; сликарски комплети за уметнике; сликарски
папир; сликарски штафелаји; сликарско платно;
сликовнице; слова и бројеви са лепљивом полеђином
[канцеларијски прибор]; софтвери и програми за
обраду података у штампаном облику; споменари;
споменари за бебе; споменари [фото албуми];
стрипови; стрипови [штампани материјал]; табле за
цртање; тврде пернице за обичне и хемијске оловке;
тврде пернице за оловке; телефонски именици;
техничке оловке; т-лењири за цртање; торбице за
прибор за писање; тродимензионални модели за
образовне потребе; туристички водичи; угаони
лењири за цртање; угаоници за цртање; угломери као
инструменти за цртање; узорци за плетење; украси за
оловке; украсне налепнице за ђонове ципела; украсне
налепнице за кациге; украсне папирне заставице;
укрштене речи; улазнице; уметничка дела од
картона; уметничка дела од папира; уметничке
слике; уметничке четкице; уметнички материјали;
уметнички материјали за моделирање; упутства;
упутства за рачунарске игре; упутства за рачунарске
програме; упутства за употребу рачунара; уџбеници;
фасцикле за документа; фломастери; формулари
[штампани]; фотографије штампане; фотографски
албуми; футроле за пасоше; футроле за свеске; футроле
и држачи за пасош; хемијске оловке; хигијенски папирни
убруси за руке; цртежи; часописи о рачунарима;
честитке за годишњицу; честитке за празнике; честитке
за специјалне прилике; честитке на преклоп са
тродимензионалним сликама; честитке, разгледнице;
четкице за сликаре; џепни нотеси; џепни роковници;
шаблони за украшавање хране и напитака; шаблони за
фарбање; шаблони за цртање; шестари; школска опрема
[свеске и прибор за писање]; школске табле; штампана
упутства за употребу; штампане брошуре; штампане
етикете за пртљаг; штампане информативне картице;
штампане књиге; штампане књиге са нотама; штампане
књиге у области музичког образовања; штампане
музичке партитуре; штампане мустре за кројење;
штампане
периодичне
публикације;
штампане
периодичне публикације о музици; штампане
периодичне публикације о представама; штампане
периодичне публикације о филму; штампане
публикације; штампане публикације у вези са
компјутерима; штампане честитке са похрањеним
електронским информацијама; штампани амблеми;
штампани билтени; штампани визуелни прикази;
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штампани информативни леци; штампани материјали за
обуку; штампани материјали за подучавање; штампани
наставни материјали; штампани образовни материјали;
штампани приручници; штампани приручници са
образовним
методама;
штампани
промотивни
материјали;
штампани
роковници;
штампани
сертификати; штампани сертификати за награде;
штампани флајери.
Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске коже и
крзна; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за
животиње.
Кл. 24: текстил и замене за текстил; тканине за
домаћинство.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 28:
игре, играчке и предмети за игру;
гимнастички и спортски артикли; украси за јелке;
апарати за видео игре.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; производња,
продукција и дистрибуција рекламних видео
садржаја; услуге продаје унапред снимљених
музичких и видео садржаја који се могу преузети
преко интернет продавнице; дељење реклама за
друге преко интернета; изнајмљивање огласног
простора на интернет страницама; изнајмљивање
огласног простора на интернету; изнајмљивање
огласног простора преко интернета; услуге
велепродаје везане за музичке садржаје који се могу
преузимати са интернета; услуге велепродаје
електронских издања који се могу преузети са
интернета; услуге велепродаје музичких садржаја
који се могу преузимати са интернета; услуге
компјутеризоване продаје на мало преко интернета;
услуге
компјутеризованог
наручивања
преко
интернета; услуге онлајн малопродаје дигиталне
музике која се преузима са интернета; услуге онлајн
малопродаје мелодије звона које се преузимају са
интернета; услуге онлајн малопродаје претходно
снимљене музике и филмова који се преузимају са
интернета; услуге продаје гардеробе преко интернет
продавница.
Кл. 38: аудио, видео и мултимедијско емитовање
садржаја путем интернета и других комуникацијских
мрежа; аудио емитовање; аудио емитовање путем
интернета; аудио емитовање путем интернета и
других комуникацијских мрежа; аутоматски пренос
дигиталних података путем телекомуникацијских
канала; бежични електронски пренос информација;
бежични пренос података путем дигиталне мобилне
телефоније; бежично емитовање; видео емитовање;
видео емитовање и пренос кинематографских
филмова и филмова путем интернета; видео
емитовање путем интернета; видео пренос путем
дигиталних мрежа; видео стриминг филмова
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независне филмске продукције; дигитални пренос
података; дигитални пренос података путем
интернета; дигитални трансфер података; дигитално
аудио емитовање; достава дигиталне музике путем
телекомуникација; електронска размена порука
путем линија за ћаскање, причаоница и интернет
форума; електронски пренос аудио, видео и осталих
података
и
докумената
између
рачунара;
електронски пренос звука, слика и других података и
информација свих врста; електронски пренос звука,
слика и других података и информација свих врста
путем интернета; електронски пренос и поновни
пренос звука, слике, докумената, порука и података;
електронски пренос и стриминг дигиталних
медијских садржаја за друге путем глобалне и
локалне рачунарске мреже; електронски пренос
слика, фотографија, графичких слика и илустрација
путем глобалне рачунарске мреже; емитовање аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернета; емитовање аудио-визуелних садржаја
путем интернета; емитовање видео записа путем
интернета и других комуникацијских мрежа;
емитовање видео и аудио програма путем интернета;
емитовање видео и аудио садржаја путем интернета;
емитовање и пренос програма кабловске телевизије;
емитовање и пренос радијских програма; емитовање
и пренос телевизијских програма; емитовање и
пренос телевизијских програма који се плаћају по
гледању; емитовање мултимедијалних садржаја
путем интернета; емитовање програма путем
глобалне рачунарске мреже; емитовање програма
путем интернета; емитовање радио и телевизијских
програма; емитовање телевизијских програма који се
плаћају по гледању; емитовање телевизијских
програма коришћењем телевизијских услуга видеа на
захтев и плаћања по гледању; емитовање
телевизијских програма, филмова, и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
телевизијских програма, филмова, и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернет протокола и комуникацијских мрежа;
емитовање филмова и телевизијских програма путем
услуге видео садржаја на захтев; емитовање
филмских и телевизијских садржаја или програма,
укључујући
на
интернету,
на
мобилним
комуникацијским мрежама и другим медијима;
интерактивна испорука видео записа путем
дигиталних мрежа; интерактивни пренос видео
записа путем дигиталних мрежа; испорука дигиталне
музике електронским преносом; истовремено
телевизијско
емитовање
путем
глобалних
комуникацијских мрежа, интернета и бежичних
мрежа; кабловски пренос звукова, слика, сигнала и
података; комуникацијске услуге које се пружају
путем интернета; мултимедијално емитовање путем
интернета;
мултимедијско
емитовање
путем
ЗИС / RS / IPO
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интернета и других комуникацијских мрежа;
омогућавање корисничког приступа информацијама
на интернету; омогућавање корисничког приступа
претраживачима;
омогућавање
приступа
електронским продавницама [телекомуникације];
омогућавање приступа електронском тржишту
[порталу] на рачунарским мрежама; омогућавање
приступа интернет порталима који нуде програме
видео програма на захтев; омогућавање приступа
интернет страницама са дигиталном музиком;
омогућавање приступа мултимедијалним садржајима
на интернету; омогућавање приступа платформама за
електронску трговину на интернету; омогућавање
приступа платформама на интернету, као и на
мобилном интернету;
омогућавање
приступа
порталима за дељење видео садржаја; омогућавање
приступа порталима на интернету; омогућавање
приступа форумима на интернету; онлајн пренос
података; пренос аудио, видео садржаја и података
путем кабловске мреже, сателита, рачунарских
мрежа, телефонских линија и исдн линија; пренос
аудио и видео садржаја кабловским путем; пренос
аудио и видео садржаја путем исдн линија; пренос
аудио и видео садржаја путем интернета; пренос
аудио и видео садржаја путем рачунарских мрежа;
пренос аудио и видео садржаја путем сателита;
пренос аудио података; пренос аудио података путем
интернета; пренос аудио садржаја; пренос аудио
садржаја путем интернета; пренос видео података;
пренос видео података путем интернета; пренос
видео порука; пренос видео садржаја; пренос видео
садржаја на захтев; пренос видео садржаја путем
интернета; пренос видео садржаја, филмова, слика,
текста, фотографија, игара, садржаја који су
створили корисници, аудио садржаја, и информација
путем интернета; пренос дигиталне музике; пренос
дигиталних аудио и видео садржаја преко глобалне
рачунарске мреже; пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја, видео садржаја, непокретнх и
покретних слика, текста и података; пренос,
емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја,
непокретнх и покретних слика, текста и података у
реалном времену; пренос звука и визуелних записа
путем мрежа; пренос звука и слика између мобилних
телекомуникационих уређаја; пренос звука и слика
путем интерактивних мултимедијалних мрежа;
пренос и дистрибуција података или аудиовизуелних слика путем глбалне рачунарске мреже
или интернета; пренос информација и података
путем интернета; пренос информација, укључујући
интернет странице, рачунарске програме и било које
друге податке; пренос мултимедијалног садржаја
путем интернета; пренос података, аудио, видео и
мултимедијалних датотека; пренос података, аудио,
видео и мултимедијалних датотека, укључујући
датотеке које се могу преузимати и датотеке које се
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преносе стримингом преко глобалне рачунарске
мреже; пренос подкаст садржаја; пренос порука
путем интернета; пренос програма рекламног
садржаја и медијског вида комуникације рекламног
саджаја путем дигиталних комуникационих мрежа;
пренос садржаја који су створили корисцници путем
интернета;
пренос
стримованог
звука
и
аудиовизуелних снимака путем интернета; пружање
приступа
интернет
порталима;
пружање
телекомуникационог приступа видео и аудио
садржају; радијско емитовање путем интернета;
сателитски, кабловски и мрежни пренос звука, слике,
сигнала и података; стриминг аудио, визуелног и
аудио-визуелног
материјала
путем
глобалне
рачунарске мреже; стриминг аудио садржаја;
стриминг видео садржаја; стриминг [проток] аудио и
видео материјала на интернету; стриминг [проток]
аудио материјала на интернету; стриминг [проток]
видео материјала на интернету; стриминг [проток]
података; телекомуникацијске услуге које се пружају
путем
интернета,
интранета
и
екстранета;
телекомуникацијске услуге које се пружају путем
интернет платформи и портала; услуге аудио и видео
емитовања садржаја путем интернета; услуге видео,
аудио и телевизијског стриминга; услуге видео
стриминга независних филмова и кинематографских
филмова путем интернета; услуге дигиталног
преноса аудио и видео података; услуге емитовања;
услуге
емитовања
и
омогућавање
телекомуникацијског приступа видео и аудио
садржаја пружањем услуга видео садржаја на захтев
путем интернета; услуге емитовања и омогућавање
телекомуникацијског
приступа
фимовима
и
телевизијским прогамима пружањем услуга видео
садржаја
на
захтев;
услуге
интерактивне
комуникације; услуге интернета и дигиталног
преноса за аудио, видео или графичке податке;
услуге интернетског емитовања; услуге преноса
видео садржаја на захтев које се пружају путем
нтернета; услуге преноса и комуникације видео и
аудио записа; услуге преноса телевизије путем
интернета [иптв]; услуге стриминга телевизијских
садржаја; услуге телевизијског емитовања за
мобилне телефоне.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности; услуге
филмских студија и филмске и видео продукције;
производња филмова, организовање филмских
пројекција; дистрибуција филмова и видео садржаја;
производња и организовање позоришних представа;
електронско издаваштво; услуге онлајн игара;
пружање услуга компјутерских игрица; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; продукција звучних и видео снимака;
продукција звучних, музичких и видео снимака;
продукција и дистрибуција музичких, филмских и
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видео снимака; продукција и презентација аудио и
видео снимака, и покретних и непокретних слика;
производња аудио и видео записа; производња видео
записа; монтажа видео снимака; пружање филмске,
телевизијске и музичке видео забаве путем
интерактивних
интернет
страница;
снимање,
продукција и дистрибуција кинематографских, видео
и аудио снимака, радио и телевизијских програма;
услуге анимације специјалних ефеката за филм и
видео записе; услуге монтаже аудио и видео записа;
услуге повезане са видео аркадним играма; услуге
продукције музичких видео спотова; услуге снимања
аудио и видео садржаја; услуге филмске, музичке,
спортске, видео и позоришне забаве; издавачке
услуге за дигиталну видео, аудио и мултимедијалну
забаву; продукција аудио мастер снимака;
продукција филмова као и аудио-визуелних и
телевизијских програма; снимање и продукција
аудио садржаја.
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.програмирање видео игара; програмирање
софтвера за видео игрице; хостинг мултимедијалног
образовног садржаја.
(111) 82358
(210) Ж- 2021-1716

(181) 07.10.2031.
(220) 07.10.2021.
(151) 14.04.2022.
(732) ICEBOX FROZEN YOGURT & ICECREAM
DOO, BEOGRAD, Кнеза Михаила 52, Београд, RS
(740) Мирољуб Белић, Париска 20, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02
(511) Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића;
услуге ресторана и ресторана са храном за понети,
услуге брзе хране; самоуслужни ресторани и локали
брзе хране; снек-барови, кафе-ресторани, кантине;
услуге кетеринга; услуге ресторана са храном за
понети који врше кућну доставу хране; пружање
информација, укључујући путем интернета или
мобилних апликација, о услугама обезбеђивања
хране и пића.
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(111) 82359
(210) Ж- 2020-1300

(181) 31.07.2030.
(220) 31.07.2020.
(151) 14.04.2022.
(732) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 08.01.19; 19.03.05; 27.05.13; 27.05.24;
29.01.06; 29.01.07
(591) тамно браон, светло браон, бела.
(511) Кл. 29: млечни производи, нарочито чоколадно
млеко са укусом банане и милк схаке са укусом
банане.
Кл. 30: посластице, нарочито пенасти производ са
чоколадним преливом.
(111) 82360
(210) Ж- 2021-1719

(181) 08.10.2031.
(220) 08.10.2021.
(151) 15.04.2022.
(732) XLS d.o.o. Beograd (Zemun), Грмечка 44,
11080, Београд-Земун, RS
(740) Богдан Иванишевић, БДК Адвокати, Булевар
краља Алењксандра 28, 11000, Београд-Врачар
(540)

XLS
(511) Кл. 7: електричне ручне бушилице; моторна
тестера; мешачи; машине за глодање [глодалице];
шишачи, електрични; маказе, електричне; длета за
машине; компресори; секачи [машине]; сврдла
[делови машина]; косилице травњака [машине];
машине за прање судова; апарати за прање; машине
за прање веша; машине и апарати за чишћење,
електрични; ручни алат на механичко покретање;
алати [делови машина]; машине за бушење; машине
за пробадање; машине за усисавање ваздуха;
миксери, електрични; кухињске машине, електричне;
уређаји за чишћење који користе пару; машине за
прање под високим притиском; компресорске пумпе;
усисивачи за прашину; алати за вађење ексера,
електрични;
набијачи
[машине];
соковници,
електрични; мешалице, електричне, за кућну
употребу; одвијачи, електрични.
Кл. 9: звучници; грамофони; пројектни екрани;
фотографски екрани; блиц лампе [фотографске];
радио апарати; рачунарска меморија, уређаји;
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микрофони; оптички апарати и инструменти;
рачунари; постоља за фотографске апарате;
фотографски објективи; телефонски апарати; апарати
за пренос звука; апарати за снимање звука; апарати
за репродуковање звука; телевизијски апарати; видео
рекордери; тастатуре за рачунаре; компакт дискови
[аудио-видео]; оптички компакт дискови [цд-ром];
компјутерске
периферне
јединице;
модеми;
монитори [компјутерска опрема]; миш [рачунарска
периферна опрема]; штампачи за рачунаре;
процесори [централна јединица за обраду података];
скенери [опрема за обраду података]; камкордери;
диск драјвери за рачунаре; блицеви [фотографски];
ноутбук рачунари; видео екрани; бежични телефони;
слушалице; усб прикључци; лаптоп рачунари; торбе
за лаптопове; смартфони [паметни телефони]; таблет
рачунари; компјутерски хардвер; паметни сатови;
камере за вожњу уназад; сталци прилагођени за
лаптопове; видео пројектори; тонер кертриджи,
празни, за штампаче и фотокопире; кертриджи за
мастило, празни, за штампаче и фотокопир апарате;
читачи бар-кодова; транзистори [електронски];
машине за диктирање; уређаји за глобално
позиционирајући систем [гпс]; двд плејери;
преносиви
мултимедијални
читачи,
плејери;
фотокопир апарати [фотографски, електростатички,
термички].
Кл. 11: апарати за хлађење ваздуха; грејачи ваздуха;
вентилатори [за климатизацију]; фенови за косу;
клима уређаји; замрзивачи; кухињске справе,
електричне; шпорети; штедњаци; апарати за хлађење
пића; радијатори, електрични; рингле; тостери;
машине за кафу, електричне; фрижидери; расхладне
витрине; микроталасне пећи [уређаји за кување];
машине за печење хлеба; аспиратори за
неутралисање мириса и паре у кухињама; пиштољи
за врели ваздух; електричне плоче за кување;
светлосни пројектори.
Кл. 16: хартија, картон; постери; огласни панои од
папира или картона; бележнице, нотеси; албуми;
слике; регистратори са прстеновима; блокови
[канцеларијски материјал]; свеске; омоти за папир;
фасцикле [канцеларијски материјал]; коверте; папир
за увијање; штампани роковници; подметачи од
папира; омотачи за флаше од картона или папира;
плакати од папира или картона; натписи од папира
или картона; налепнице [канцеларијски прибор];
транспаренти [банери] од папира; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал, осим намештаја; лепила за
канцеларијске и кућне потребе; уметнички
материјали; кичице; писаће машине; материјали за
обуку и наставу (изузев апарата); пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање;
штампарска слова, клишеи;. ножеви за папир.
Кл. 21: кућне или кухињске справе и посуде (које
ЗИС / RS / IPO
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нису од драгоцених метала или са превлакама од
њих); чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица);
материјали за прављење четки; прибор за чишћење;
челична вуна за чишћење; непрерађено или
полупрерађено стакло (осим стакла које се користи у
грађевинарству); стакларија, порцелан, фајанс,
грнчарија и лончарија која није укључена у друге
класе; кофе и лавори од метала, пластике или других
материјала; мешалице, неелектричне, за кућну
употребу; пресе за воће, неелектричне, за кућну
употребу; кухињски млинови, неелектрични; млин за
бибер, ручни; ренда за кућну употребу; мутилице,
неелектричне; млинови за кафу, ручни; преса за бели
лук; тучак за кухињску употребу; авани за кухињску
употребу; крцкалице за орахе;
свећњаци;
електрични чешљеви; електричне четкице за зубе;
корпе за домаћинство; декоративне посуде.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
(111) 82361
(210) Ж- 2021-2167

(181) 15.12.2031.
(220) 15.12.2021.
(151) 15.04.2022.
(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,
11080, Београд-Земун, RS
(540)

HYDROSON
(531) 28.05.00
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 82362
(210) Ж- 2020-1531

(181) 14.09.2030.
(220) 14.09.2020.
(151) 15.04.2022.
(732) Wine Travel DOO, Карађорђева 2-4, 11000
Београд, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(531) 06.07.01; 06.19.07; 06.19.09; 11.03.02; 26.04.16;
27.05.10; 27.05.17
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(511) Кл. 39: путничке резервације; резервисање
места за путовања; услуге превоза за туристичка
разгледања; организовање превоза за туристичка
путовања; превоз туриста; превоз путника; путничке
резервације; услуге возача.
Кл. 41: организовање разгледања у пратњи водича;
организовање обилазака винарија са водичем.
Кл. 43:
услуге агенција за смештај; услуге
резервисања смештаја (хотелски, пансионски);
услуге
хотела;
пансионке
услуге;
услуге
привременог смештаја; резервисање привременог
смештаја; услуге пријема за привремени смештај
(организовање долазака и одлазака); услиге мотела;
услуге ресторана.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду 16.09.2021. - 15.10.2021. године:
Жиг рег. бр. 19092 чији је носилац Alfa Laval
Corporate AB, Box 73, 221 00 Lund, SE, престао је да
важи дана 02.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 19075 чији је носилац PFIZER
INC., 235 EAST 42nd STREET, NEW YORK, NEW
YORK 10017, US, престао је да важи дана 02.10.2021.
године.
Жиг рег. бр. 25857 чији је носилац BristolMyers Squibb Pharma Company, a Delaware General
Partnership, Route 206 & Provinceline Road, Princeton,
New Jersey 08540, US, престао је да важи дана
06.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 25768 чији је носилац Novozymes
A/S, Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, DK,
престао је да важи дана 06.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 36269 чији је носилац
GALENIKA a.d., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
BB, YU, престао је да важи дана 19.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 40849 чији је носилац GRUNER +
JAHR AG AND CO., AM BAUMWALL 11, 2
HAMBURG 11, DE, престао је да важи дана
24.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 38538 чији је носилац
GALENIKA A.D., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., YU, престао је да важи дана 26.09.2021. године.

Жиг рег. бр. 25796 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., YU, престао је да важи дана 06.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 38540 чији је носилац BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, 345 PARK AVENUE,
NEW YORK, NEW YORK, US, престао је да важи
дана 26.09.2021. године.

Жиг рег. бр. 25819 чији је носилац ConvaTec
Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New
Jersey 08558 , US, престао је да важи дана 06.10.2021.
године.

Жиг рег. бр. 38541 чији је носилац BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, 345 PARK AVENUE,
NEW YORK, NEW YORK, US, престао је да важи
дана 26.09.2021. године.

Жиг рег. бр. 25821 чији је носилац SEIKO
HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO
HOLDINGS CORPORATION), 5-11, Ginza, 4-chome,
Chuo-ku, Tokyo, JP, престао је да важи дана
06.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 38646 чији је носилац
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS A/S,
Tobaksvej 1, DK-5610 Assens, DK, престао је да важи
дана 01.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 25828 чији је носилац
CHAMPION ROAD MACHINERY LIMITED,
GODERICH, ONTARIO N7A 3Y6, CA, престао је да
важи дана 06.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 25830 чији је носилац TOBAČNA
LJUBLJANA, PROIZVODNO IN TRGOVSKO
PODJETJE ZA TOBAČNE IZDELKE, D.O.O.,
LJUBLJANA, TOBAČNA ULICA 5, SI, престао је да
важи дана 06.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 25831 чији је носилац TOBAČNA
LJUBLJANA, PROIZVODNO IN TRGOVSKO
PODJETJE ZA TOBAČNE IZDELKE, D.O.O.4,
LJUBLJANA, TOBAČNA ULICA 5, SI, престао је да
важи дана 06.10.2021. године.
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Жиг рег. бр. 36151 чији је носилац KRKA,
TOVARNA
ZDRAVIL,
D.D.,NOVO
MESTO,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, SI, престао је да важи
дана 02.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 38643 чији је носилац KRKA,
TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, SL, престао је да важи
дана 02.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 38687 чији је носилац Wm.
Wrigley Jr. Company, 410 North Michigan Avenue,
Chicago, Illinois 60611, US, престао је да важи дана
04.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 38673 чији је носилац
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, US,
престао је да важи дана 04.10.2021. године.
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Жиг рег. бр. 41966 чији је носилац
KOLINSKA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI, престао је да важи
дана 10.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 44588 чији је носилац ESENSA
d.o.o., Слободна зона, Вилине воде бб, 11000 Београд
- Палилула, RS, престао је да важи дана 26.09.2021.
године.

Жиг рег. бр. 41967 чији је носилац
KOLINSKA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI, престао је да важи
дана 10.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 47165 чији је носилац Arysta
LifeScience North America, LLC, 15401 Weston
Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina 27513, US,
престао је да важи дана 27.09.2021. године.

Жиг рег. бр. 41968 чији је носилац
KOLINSKA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI, престао је да важи
дана 10.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 47763 чији је носилац PTP MAJT
D.O.O., Sađavac bb, 32250 Ivanjica, RS, престао је да
важи дана 28.09.2021. године.

Жиг рег. бр. 41969 чији је носилац
KOLINSKA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI, престао је да важи
дана 10.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 36335 чији је носилац
Veterinarska stanica "Evro-lek" d.o.o., Kralja Milutina 4,
15000 Šabac, RS, престао је да важи дана 10.10.2021.
године.
Жиг рег. бр. 36329 чији је носилац
GALENIKA a.d., ZEMUN, BATAJNIČKI DRUM BB,
YU, престао је да важи дана 11.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 36332 чији је носилац GALENIKA AD,
BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM B.B., YU, престао
је да важи дана 11.10.2031. године.
Жиг рег. бр. 36333 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., YU, престао је да важи дана 11.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 38633 чији је носилац MARS
INC., 6885 ELM STREET, McLEAN-VIRGINIA
22101-3883, US, престао је да важи дана 15.10.2021.
године.
Жиг рег. бр. 41721 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
ALKALOID" AD Skopje c.o.", SKOPJE, BUL.
Aleksandar Makedonski br. 12, MK, престао је да важи
дана 15.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 47413 чији је носилац Zoetis
Services LLC , 10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054,
US, престао је да важи дана 20.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 47164 чији је носилац Finca La
Celia S.A., Montevideo 1012, piso 2° “C”, Ciudad de
Buenos Aires, AR, престао је да важи дана 22.09.2021.
године.
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Жиг рег. бр. 47454 чији је носилац Čolak
Miroslav, Ledinac 150, Donji Mamići, 88340 Grude,
BA, престао је да важи дана 09.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 47614 чији је носилац Čolak
Miroslav, Ledinac 150, Donji Mamići, 88340 Grude,
BA, престао је да важи дана 09.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 63929 чији је носилац Lyubomir
Petkov-Pashov, Strelbishte 100 B, floor 7, flat 48, Sofia,
BG, престао је да важи дана 17.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64258 чији је носилац Siniša
Janjetović, Kaće Dejanović br. 7, 21000 Novi Sad, RS,
престао је да важи дана 20.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64788 чији је носилац EURO 07
AD, Bul. Shipchenski prohod 63, Proizvodstven korpus,
et. 5, 1574 Sofia, R-n Slatina, BG, престао је да важи
дана 20.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64100 чији је носилац VOĆAR
d.o.o., 76207 Gornji Rahić 112, Brčko, BA, престао је
да важи дана 20.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64869 чији је носилац VOĆAR
d.o.o., 76207 Gornji Rahić 112, Brčko, BA, престао је
да важи дана 20.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64253 чији је носилац Društvo za
proizvodnju vitaminsko-mineralnih predsmeša NOVIMIX doo, Ulica 28. oktobra br. 60, Velika Plana, RS,
престао је да важи дана 21.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64287 чији је носилац EMINENT
društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i
promet Subotica, Ber Imrea 3-5 , Subotica, RS, престао
је да важи дана 22.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 63252 чији је носилац UTI dоо,
Cara Uroša 17, 11000 Beograd, RS, престао је да важи
дана 22.09.2021. године
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Жиг рег. бр. 64089 чији је носилац British
American Tobacco (Brands) Ltd., Globe House, 4
Temple Place, London, WC2R 2PG, GB, престао је да
важи дана 22.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64290 чији је носилац S-GROUP
DOO GORNJI MILANOVAC, Nova industrijska zona
Velereč bb, 32300 Gornji Milanovac, RS, престао је да
важи дана 24.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 64289 чији је носилац S-GROUP
DOO GORNJI MILANOVAC, Nova industrijska zona
Velereč bb, 32300 Gornji Milanovac, RS, престао је да
важи дана 24.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 63984 чији је носилац Virtuoso
Group doo, Njegoševa 11/2, Beograd, RS, престао је да
важи дана 24.09.2021. године.
Жиг рег. бр. 63973 чији је носилац Chiesi
Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010
Vienna, AT, престао је да важи дана 24.09.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63974 чији је носилац Chiesi
Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010
Vienna, AT, престао је да важи дана 24.09.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63872 чији је носилац E. MISHAN
& SONS, INC. (New York corporation), 230 Fifth
Avenue, Suite 800, New York, NY 10001, US, престао
је да важи дана 27.09.2021. године.

Ж
Жиг рег. бр. 64793 чији је носилац Andrej
Kulundžić, Vladimira Mitrovića 106g, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 01.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 63905 чији је носилац Viacom
International Inc. а corporation organized and existing
under the laws of the State of Delaware, 1515 Broadway,
New York, New York, 10036, US, престао је да важи
дана 01.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64231 чији је носилац McGrawHill Global Education Holdings, LLC a Delaware
limited liability company, Two Penn Plaza, New York,
NY 10121, US, престао је да важи дана 01.10.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63923 чији је носилац Hachette
Filipacchi Presse, 149 rue Anatole France, 92534
Levallois Perret Cedex, FR, престао је да важи дана
04.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64002 чији је носилац SHANTHA
BIOTECHNICS LIMITED, 3rd & 4th Floor, Vasantha
Chambers, Fateh Maidan Road, Basheerbagh,
Hyderabad, 500 004 Andhra Pradesh, IN, престао је да
важи дана 05.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64004 чији је носилац PRVA
Televizija d.o.o. , Autoput 22, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 05.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64003 чији је носилац PRVA
Televizija d.o.o. , Autoput 22, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 05.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 64686 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, promet i usluge "PODRUM
ALEKSANDROVIĆ" DОО, Vinča - Topola, RS,
престао је да важи дана 28.09.2021. године.

Жиг рег. бр. 64005 чији је носилац BIOMELEM
d.o.o., Humska 14/III ulaz, 11040 Beograd, RS, престао је
да важи дана 05.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 63917 чији је носилац AmericanCigarette Company (Overseas) Limited, Zaehlerweg 4, Zug
6300, CH, престао је да важи дана 28.09.2021. године.

Жиг рег. бр. 64113 чији је носилац BENAVIR
d.o.o., Grge Andrijanovića 44b, 11210 Beograd, RS,
престао је да важи дана 06.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 63842 чији је носилац Japan
Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP,
престао је да важи дана 28.09.2021. године.

Жиг рег. бр. 65051 чији је носилац Crabtree &
Evelyn Holdings Limited, 27 Kelso Place, London W8
5QG, GB, престао је да важи дана 06.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 65004 чији је носилац Stiefel
Laboratories, Inc., Corporation Service Company, 251
Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US,
престао је да важи дана 29.09.2021. године.

Жиг рег. бр. 63954 чији је носилац Crabtree &
Evelyn Holdings Limited, 27 Kelso Place, London W8
5QG, GB, престао је да важи дана 06.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 63843 чији је носилац Visiogen, Inc.,
1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 25162, Santa
Ana, California 92705-4933, US, престао је да важи
дана 30.09.2021. године.
ЗИС / RS / IPO

Жиг рег. бр. 63955 чији је носилац "VODA VRNJCI"
AD, Preduzeće za eksploataciju mineralne vode i
proizvodnju bezalkoholnih pića, Kneza Miloša 162,
36210 Vrnjačka Banja, RS, престао је да важи дана
06.10.2021. године.
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Жиг рег. бр. 63956 чији је носилац "VODA
VRNJCI" AD, Preduzeće za eksploataciju mineralne
vode i proizvodnju bezalkoholnih pića , Kneza Miloša
162, 36210 Vrnjačka Banja, RS, престао је да важи
дана 06.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 63921 чији је носилац The Procter
& Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio 45202, US, престао је да важи дана
07.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 63999 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 08.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 63998 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 08.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64028 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 08.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64148 чији је носилац Olsson
Dušica, Smiljanićeva br. 37/3/7, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 08.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64120 чији је носилац MP
TROPIC, Zmaj Jovina br. 7, 22304 Novi Banovci, RS,
престао је да важи дана 11.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64122 чији је носилац MP
TROPIC, Zmaj Jovina br. 7, 22304 Novi Banovci, RS,
престао је да важи дана 11.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64123 чији је носилац MP
TROPIC, Zmaj Jovina br. 7, 22304 Novi Banovci, RS,
престао је да важи дана 11.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64121 чији је носилац MP
TROPIC, Zmaj Jovina br. 7, 22304 Novi Banovci, RS,
престао је да важи дана 11.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64126 чији је носилац MP
TROPIC, Zmaj Jovina br. 7, 22304 Novi Banovci, RS,
престао је да важи дана 11.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64124 чији је носилац MP
TROPIC, Zmaj Jovina br. 7, 22304 Novi Banovci, RS,
престао је да важи дана 11.10.2021. године.
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Жиг рег. бр. 64119 чији је носилац MP
TROPIC, Zmaj Jovina br. 7, 22304 Novi Banovci, RS,
престао је да важи дана 11.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64118 чији је носилац MP
TROPIC, Zmaj Jovina br. 7, 22304 Novi Banovci, RS,
престао је да важи дана 11.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64127 чији је носилац MP
TROPIC, Zmaj Jovina br. 7, 22304 Novi Banovci, RS,
престао је да важи дана 11.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64125 чији је носилац MP
TROPIC, Zmaj Jovina br. 7, 22304 Novi Banovci, RS,
престао је да важи дана 11.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64174 чији је носилац KONCERN
ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA "BAMBI" A.D., Đure Đakovića bb,
Požarevac, RS, престао је да важи дана 13.10.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64173 чији је носилац KONCERN
ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D. , Đure Đakovića bb, 12000
Požarevac, RS, престао је да важи дана 13.10.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64175 чији је носилац KONCERN
ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA "BAMBI" A.D., Đure Đakovića bb,
Požarevac, RS, престао је да важи дана 13.10.2021.
године.
Жиг рег. бр. 66195 чији је носилац JT
International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 13.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64415 чији је носилац Ate My
Heart Inc., c/o Gelfand, Rennert and Feldman, L.L.P
1880 Century Park East, Suite 1600, Los Angeles, CA
90067, US, престао је да важи дана 13.10.2021.
године
Жиг рег. бр. 64184 чији је носилац FONLIDER
d.o.o., Sime Igumanova br. 2-4, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 13.10.2021. године
Жиг рег. бр. 64046 чији је носилац DOO
"BAHUS" STRIŽA, Striško naselje bb, 35250 Paraćin,
RS, престао је да важи дана 14.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 65285 чији је носилац Supreme
Protein, LLC ( a limited liability company - Delaware),
13737 N. Stemmons Fwy., Farmers Branch, Texas 75234,
US, престао је да важи дана 15.10.2021. године
ЗИС / RS / IPO
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Жиг рег. бр. 64007 чији је носилац S.C.
Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US, престао је да важи дана
15.10.2021. године
Жиг рег. бр. 70633 чији је носилац Public Jointstock Company "Arnest", 6, ul. Kombinatskaya, RU357107 g. Nevinnomyssk, Stavropolsky Krai, RU,
престао је да важи дана 13.10.2021. године.

ЗИС / RS / IPO

179

Гласник интелектуалне својине 2022/4
Intellectual Property Gazette 2022/4

Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
16.03.2022. - 15.04.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 13744
промењена је у HILL, THOMSON & CO. LIMITED,
Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland G82 2SS, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 16139
промењена је у CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED,
Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland G82 2SS,
GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 19499
промењена је у BEAM INC UK LIMITED, Prewetts
Mill, Worthing Road, Horsham, West Sussex, RH12
1ST , GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 19499
промењена је у BEAM SUNTORY UK LIMITED, 2
Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex
England UB11 1BA, GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 21500
промењена је у CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED,
Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland G82 2SS,
GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 21501
промењена је у CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED,
Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland G82 2SS,
GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 21502
промењена је у CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED,
Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland G82 2SS,
GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 21503
промењена је у CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED,
Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland G82 2SS,
GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 21982
промењена је у Metso Outotec Sweden AB, Box 132,
231 22 Trelleborg, SE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 22915
промењена је у CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED,
Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland G82 2SS,
GB;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 24992
промењена је у Thomas Cook UK Limited (in
Liquidation), The Thomas Cook Business Park,
Coningsby Road, Peterborough, Cambridgeshire, PE3
8SB, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 25596
промењена је у Kraft Foods Group Brands LLC, 200
E.Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 25597
промењена је у Kraft Foods Group Brands LLC, 200 E.
Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 32977
промењена је у CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED,
Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland G82 2SS,
GB;
Име или адреса носиоца жига рег. број 36796
промењена је у Hitachi Energy Sweden AB,
Kopparbergsvägen 2, Ottar 721 83, Västeras, 18, SE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 36797
промењена је у Hitachi Energy Sweden AB,
Kopparbergsvägen 2, Ottar 721 83, Västeras, 18, SE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39226
промењена је у Sumitomo Chemical Company,
Limited, 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020,
Japan, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39238
промењена је у AB ELECTROLUX, SE-105 45
STOCKHOLM, SE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39445
промењена је у RCI, LLC, 6277 Sea Harbor Drive ,
Orlando, Florida 32821, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39452
промењена је у WW International, Inc., 675 Avenue of
the Americas, New York,New York 10010, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39478
промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,
1271 Avenue of the Americas, New York, New York
10020, US;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 39479
промењена је у Major League Baseball Properties,Inc.,
1271 Avenue of the Americas, New York, New York
10020, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48136
промењена је у Evergreen Garden Care Österreich
GmbH, Franz-Brötzner-Straße 11-13, 5071 WalsSiezenheim, AT;

Име или адреса носиоца жига рег. број 39555
промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,
1271 Avenue of the Americas, New York, New York
10020, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48137
промењена је у Evergreen Garden Care Österreich
GmbH, Franz-Brötzner-Straße 11-13, 5071 WalsSiezenheim, AT;

Име или адреса носиоца жига рег. број 40781
промењена је у Yahoo Inc., 22000 AOL Way , Dulles,
VA 20166, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48304
промењена је у GILDAN APPAREL USA Inc., 1980
Clements Ferry Road, Charleston, SC 29492, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 40985
промењена је у Yahoo Inc., 22000 AOL Way , Dulles,
VA 20166, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48439
промењена је у Wi - Fi Alliance, 10900-A Stonelake
Boulevard, Suite 195, Austin, TX 78759, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 41011
промењена је у Cardiome International SA
a Swiss corporation, rue des Alpes 21, 1201 Geneva,
CH;

Име или адреса носиоца жига рег. број 58360
промењена је у CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED,
Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland G82 2SS,
GB;

Име или адреса носиоца жига рег. број 44434
промењена је у HALO OGLASI D.O.O. Preduzeće za
izdavaštvo i usluge, Трг Николе Пашића 5, БеоградСтари Град, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 58361
промењена је у CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED,
Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland G82 2SS,
GB;

Име или адреса носиоца жига рег. број 47743
промењена је у Willard C. Smith II, Hertz, Lichtenstein
Young & Polk LLP 1800 Century Park East, 10th Floor ,
Los Angeles, CA 90067, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61115
промењена је у NADAMEI DOO BEOGRAD, Др.
Ивана Рибара бр. 84 стан 2, 11070 Београд-Нови
београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 47746
промењена је у Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue St.Louis, Missouri 63136, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63699
промењена је у FMC CORPORATION, FMC Tower at
Cira Center South, 2929 Walnut Street, Philadelphia, PA
19104, , US and FMC Agro Singapore Pte. Ltd., 10
Marina Boulevard, #40 - 01, Marina Bay Financial
Centre, 018983 Singapore, SG;

Име или адреса носиоца жига рег. број 47852
промењена је у GM KOREA COMPANY,
Cheongcheon-Dong 233 Bupyeongdaero, Bupyeong-Gu,
Incheon 403-714, KR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47971
промењена је у McDonald's International Property
Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, Chicago,
Illinois 60607, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63707
промењена је у FMC CORPORATION, FMC Tower at
Cira Center South, 2929 Walnut Street, Philadelphia, PA
19104, , US and FMC Agro Singapore Pte. Ltd., 10
Marina Boulevard, #40 - 01, Marina Bay Financial
Centre, 018983 Singapore, SG;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48039
промењена је у FABRIKA STOČNE HRANE FSH
JABUKA DOO PANČEVO, Скробара Трг Маршала
Тита 63, Панчево, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64461
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 31 Technology Drive, Suite 200, Irvine, CA 92618,
US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 48040
промењена је у McDonald's International Property
Company, Limited, 110 N. Carpenter Street, 19808
Chicago, Illinois 60607, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 64630
промењена је у ROLLS-ROYCE PLC, Kings Place, 90
York Way, London, N1 9FX, UK;

ЗИС / RS / IPO
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Име или адреса носиоца жига рег. број 64724
промењена је у Johnson & Johnson Surgical Vision,
Inc., 31 Technology Drive, Suite 200, Irvine, CA 92618,
US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64873
промењена је у Dometic Sweden AB, Hemvärnsgatan
15, 17154 Solna, SE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64883
промењена је у NAVISTAR DEFENSE, LLC, 2601
Navistar Drive, IL 60532 Lisle, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64914
промењена је у Dometic Sweden AB, Hemvärnsgatan
15, 17154 Solna, SE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64940
промењена је у NIPPON KAYAKU KABUSHIKI
KAISHA, 1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo
Japan 100-0005, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64948
промењена је у DESING DOO, Smolućska ulica 10,
11070 Novi Beograd, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64988
промењена је у "DNEVNIK" AD Novi Sad, Bulevar
Oslobođenja 81, 21000 Novi Sad, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64990
промењена је у INTERNATIONAL NM FOOD
COOPERATION DOO, BEOGRAD - NOVI
BEOGRAD, Булевар Михаила Пупина 10 и, спрат:
В.П., стан 10, 11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65038
промењена је у SANSUI ACOUSTICS RESEARCH
CORPORATION, Vistra Corporate Services Centre,
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110 , VG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65107
промењена је у Savills Plc, 33 Margaret Street, London
W1G 0JD, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65276
промењена је у SAVILLS Plc, 33 Margaret Street,
London W1G 0JD, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65561
промењена је у FMC CORPORATION, FMC Tower at
Cira Ceter South, 2929 Walnut Street , Philadelpia, PA
19104, US and FMC Agro Singapore Pte. Ltd., 10
Marina Boulevard, #40 - 01, Marina Bay Financial
Centre, 018983 Singapore, SG;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 65570
промењена је у FMC CORPORATION, FMC Tower at
Cira Center South, 2929 Walnut Street, Philadelphia, PA
19104, , US and FMC Agro Singapore Pte. Ltd., 10 Marina
Boulevard, #40 - 01, Marina Bay Financial Centre, 018983
Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65580
промењена је у NIPPON KAYAKU KABUSHIKI
KAISHA, 1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo
Japan 100-0005, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65825
промењена је у EMILIO PUCCI INTERNATIONAL
S.R.L., Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN, NL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65825
промењена је у EMILIO PUCCI INTERNATIONAL
S.R.L., Via Fieno 3 Cap, 20123 Milano, IT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65826
промењена је у EMILIO PUCCI INTERNATIONAL
S.R.L., Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN BAARN, NL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65826
промењена је у EMILIO PUCCI INTERNATIONAL
S.R.L., Via Fieno 3 Cap, 20123 Milano, IT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65986
промењена је у EMILIO PUCCI INTERNATIONAL
S.R.L., Via Fieno 3 Cap, 20123 Milano, IT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65986
промењена је у EMILIO PUCCI INTERNATIONAL
S.R.L., Oude Utrechtseweg 22-24, 3743 KN Baarn, NL;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67986
промењена је у Raspberry Pi Foundation, 37 Hills
Road, Cambridge, CB2 1NT, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72402
промењена је у Petway doo, Браће Икер 74, Бољевци ,
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73449
промењена је у SLIMFIT 021 ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД,
Живојина Чулума 2, 21000 Нови Сад, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 73624
промењена је у Sun Pharmaceutical Industries Limited a
company registered in India under the Companies Act, 1956
(GIN: L24230GJ1993PLC019050), having its registered
office at SPARC, Tandalja, Vadodara - 390 012, Gujarat,
India and its corporate office at Sun House, 201 B/1, Western
Express Highway, Goregaon (E), Mumbai- 400 063,
Maharashtra, IN;
ЗИС / RS / IPO
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Име или адреса носиоца жига рег. број 74212
промењена је у Medigroup SEE doo, Милутина
Миланковића 3В, Нови Београд-Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 74684
промењена је у Medigroup SEE doo, Милутина
Миланковића 3В, Нови Београд-Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 75042
промењена је у Sun Pharmaceutical Industries Limited
a company registered in India under the Companies Act,
1956 (GIN: L24230GJ1993PLC019050), having its
registered office at SPARC, Tandalja, Vadodara - 390
012, Gujarat, India and its corporate office at Sun House,
201 B/1, Western Express Highway, Goregaon (E),
Mumbai- 400 063, Maharashtra, IN;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77923
промењена је у Medigroup see doo, Милутина
Миланковића 3В, Нови Београд-Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77931
промењена је у MEDIGROUP SEE doo, Милутина
Миланковића 3В, Нови Београд-Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78041
промењена је у Medigroup see doo, Милутина
Миланковића 3В, Нови Београд-Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78650
промењена је у NADAMEI DOO BEOGRAD, Др.
Ивана Рибара бр. 84 стан 2, 11070 Београд-Нови
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79718
промењена је у Hellenic Petroleum Holdings Societe
Anonyme, 8A, Chimarras Street, Maroussi, GR-151 25
Athens, GR;

Ж
Омладинских бригада 90в, 7. спрат , 11070 Нови
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 81441
промењена је у FMC Corporation, 2929 Walnut Street,
Philadelphia, Pennsylvania 19104, US and FMC Agro
Singapore Pte Ltd., 10 Marina Boulevard, #40 - 01,
Marina Bay Financial Centre, 018983 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 81442
промењена је у FMC Corporation, 2929 Walnut Street,
Philadelphia, Pennsylvania 19104, US and FMC Agro
Singapore Pte Ltd., 10 Marina Boulevard, #40 - 01,
Marina Bay Financial Centre, 018983 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 81443
промењена је у FMC Corporation, 2929 Walnut Street,
Philadelphia, Pennsylvania 19104, US and FMC Agro
Singapore Pte Ltd., 10 Marina Boulevard, #40 - 01,
Marina Bay Financial Centre, 018983 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 81527
промењена је у FMC Corporation, FMC Tower at Cira
Centre South, 2929 Walnut Street, Philadephia,
Pennsylvania 19104, US and FMC Agro Singapore Pte
Ltd., 10 Marina Boulevard, #40 - 01, Marina Bay
Financial Centre, 018983 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца жига рег. број 81841
промењена је у Vincula Biotech Group d.o.o.,
Омладинских бригада 90в, 7.спрат, 11070 Нови
Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 81943
промењена је у Hellenic Petroleum Holdings Societe
Anonyme, 8A Chimarras street, Maroussi, GR-151 25
Athens, GR;
Промена пренос права

Име или адреса носиоца жига рег. број 79719
промењена је у Hellenic Petroleum Holdings Societe
Anonyme, , 8A, Chimarras Street, Maroussi, GR-151 25
Athens, GR;

За жиг бр. 21982 извршен је пренос на Metso
Outotec Finland Oy, Lokomonkatu 3, 33900 Tampere,
FI;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80361
промењена је у Vincula Biotech Group d.o.o.,
Омладинских бригада 90в, 7.спрат, 11070 Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 24992 извршен је пренос на Fosun
Tourism and Culture Group (HK) Company Limited, of
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East,
Hong Kong, HK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80976
промењена је у Vincula Biotech Group d.o.o.,
Омладинских бригада 90в, 7.спрат, 11070 Нови
Београд, RS;

За жиг бр. 35962 извршен је пренос на Jafra
Mexico Holding Company B.V., Geograaf 30, 6921 EW
Duiven, NL;

Име или адреса носиоца жига рег. број 81336
промењена је у Vincula Biotech Group d.o.o.,
ЗИС / RS / IPO

За жиг бр. 41011 извршен је пренос на
Correvio International Sàrl а Swiss corporation, place
des Alpes 4, 1201 Geneva, CH;
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За жиг бр. 51755 извршен је пренос на
Gudmark Group d.o.o. Šabac, Хајдук Вељкова бб,
Шабац, RS;

За жиг бр. 75057 извршен је пренос на
INCANTO INDUSTRIES d.o.o., Маршала Тита 45,
Челарево, 21413, Бачка Паланка, RS;

За жиг бр. 51755 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;

За жиг бр. 76285 извршен је пренос на PIP
Food Group doo Novi Sad, Салаш 280, 21233 Ченеј,
RS;

За жиг бр. 51756 извршен је пренос на
Gudmark Group d.o.o. Šabac, Хајдук Вељкова бб,
Шабац, RS;
За жиг бр. 51756 извршен је пренос на Helios
TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, SI;
За жиг бр. 61115 извршен је пренос на UNICO
888 doo Beograd, Јурија Гагарина бр. 89, локал 150,
11070 Београд-Нови београд, RS;

За жиг бр. 78650 извршен је пренос на UNICO
888 doo Beograd, Јурија Гагарина бр. 89, локал 150,
11070 Београд-Нови београд, RS;
За жиг бр. 79639 извршен је пренос на
GALENIKA
MAGMASIL
CHEMICAL
DOO,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS;
Упис лиценци

За жиг бр. 64990 извршен је пренос на KOLID
INTERNATIONAL D.O.O., Маглајска 24, 11000
Београд, RS;

За жиг бр. 67262 уписана је лиценца на
SAVACOOP DOO NOVI SAD, Теодора Мандића 9,
21000 Нови Сад, RS;

За жиг бр. 64990 извршен је пренос на KOLID
S TIM DOOEL, Kolešino br.6, Novo Selo, MK;
Брисање лиценци
За жиг бр. 65209 извршен је пренос на
TRADITION GROUP INTERNATIONAL LLC
Delaware, USA, 1013 Centre RD STE 403S,
Willmington 19985 , US;

За жиг бр. 51755 брише се лиценца;
За жиг бр. 51756 брише се лиценца;

За жиг бр. 67986 извршен је пренос на
Raspberry Pi Ltd, Maurice Wilkes Building, St. John’s
Innovation Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0DS,
UK;
За жиг бр. 71541 извршен је пренос на LSC
Communications LLC , 4101 Winfield Road,
Warrenville, IL 60555, US;
За жиг бр. 71887 извршен је пренос на PIP
Food Group doo Novi Sad, Салаш 280, 21233 Ченеј,
RS;
За жиг бр. 72402 извршен је пренос на Danube
Petfoods d.o.o., Фенечка 107, Бољевци, Сурчин, Београд,
RS;
За жиг бр. 73449 извршен је пренос на Дарко
Милојевић, Живојина Чулума 2, 21000 Нови Сад, RS;
За жиг бр. 74413 извршен је пренос на PIP Food
Group doo Novi Sad, Салаш 280, 21233 Ченеј, RS;
За жиг бр. 74422 извршен је пренос на
Webelinx Games DOO Niš - Crveni Krst, Александра
Медведева бб, Ниш, 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 9/2022 - 12/2022 (17.03.2022. – 07.04.2022.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1654703
(151) 08.02.2022
(540)

FXD
(732) Montres Tudor SA
(511) 14
(111) 1654705
(151) 24.11.2021
(540)

(732) STEMA
Metalleichtbau GmbH
(511) 06 09 11 12 20 22
37 39
(111) 1654722
(151) 04.10.2021
(540)

(540)

EINVIVO
(732) Implantica Patent Ltd
(511) 09 10 44
(111) 1654783
(151) 04.03.2022
(540)

(732) FRANCK,
prehrambena industrija,
dioničko društvo
(511) 30 35 43
(111) 1654786
(151) 20.08.2021
(540)

(111) 1654989
(151) 12.08.2021
(540)

(111) 1654870
(151) 11.01.2022
(540)

UBUY
(732) UBUY HOLDING
COMPANY SPC (KW)
(511) 35

(732) UNION DES
ASSOCIATIONS
EUROPEENNES DE
FOOTBALL (UEFA)
(511) 03 06 07 08 09 10
11 12 14 15 16 18 20
21 24 25 26 27 28 29
30 32 33 34 35 36 38
39 40 41 42 43 44 45
(111) 1655026
(151) 17.02.2022
(540)

(732) INFRICO S.L.
(511) 11
(111) 1655037
(151) 21.01.2022
(540)

PHAT

ЗИС / RS / IPO

(732) GRUPPO EUROPEO
DI ORTODONZIA S.R.L.
(511) 10 40 44

(111) 1654880
(151) 24.12.2021
(540)

(111) 1654724
(151) 13.12.2021
(540)

(111) 1654773
(151) 02.09.2021

(732) ALPER OZTAS
(511) 25 35

(732) China Kweichow
Moutai Distillery (Group)
Co., Ltd.
(511) 30 32 35 43

(111) 1654838
(151) 02.12.2021
(540)

(732) "BEVERLee Club"
Limited Liability
Partnership (KZ)
(511) 03 05 35

(732) Innovative IP
Holdings LLC
(511) 35 36 45

(111) 1654816
(151) 27.08.2021
(540)

(732) Comité International
Olympique
(511) 01 03 04 05 07 09
11 12 14 16 18 21 25
28 29 30 32 33 35 36
37 38 39 41 42 43

NUVENIO
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05
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(111) 1655038
(151) 21.02.2022
(540)

NIENTRIS

(111) 1649970
(151) 18.01.2022
(540)

ROBOSHOT

(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05

(732) FANUC
CORPORATION
(511) 07

(111) 1649873
(151) 12.10.2021
(540)

(111) 1649976
(151) 08.02.2022
(540)

Slot Birds

Naked Wolfe

(732) EAGLELINE
LIMITED
(511) 09 28 41

(732) NAKED WOLFE
FOOTWEAR PTY. LTD.
(511) 09 35

(111) 1649874
(151) 12.10.2021
(540)

(111) 1649987
(151) 22.12.2021
(540)

Gangster World

NEONALGESIN

(732) EAGLELINE
LIMITED
(511) 09 28 41

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

(111) 1649903
(151) 12.10.2021
(540)

(111) 1649991
(151) 31.12.2021
(540)

Midnight Fruits
(732) EAGLELINE
LIMITED
(511) 09 28 41

(732) Jiangsu General
Science Technology Co.,
Ltd.
(511) 12

(111) 1649912
(151) 13.01.2022
(540)

(111) 1649994
(151) 07.01.2022
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09 42
(111) 1649947
(151) 17.01.2022
(540)

JELEN
(732) Apatinska Pivara
Apatin d.o.o.
(511) 32

186

(732) China Post
Communications
Equipment Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1649998
(151) 19.11.2021
(540)

ERCROS
(732) ERCROS, S.A.
(511) 01
(111) 1650004
(151) 28.12.2021

(540)

(540)

VITNCIX
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 05
(111) 1650008
(151) 29.12.2021
(540)

SERVAMPA
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 01 05

(732) JAPAN
PROFESSIONAL
FOOTBALL LEAGUE
(511) 38 41

(111) 1650012
(151) 29.12.2021
(540)

(111) 1650099
(151) 15.12.2021
(540)

INFONDEN
(732) SYNGENTA CROP
PROTECTION AG
(511) 05
(111) 1650024
(151) 13.09.2021
(540)

(732) NEVEON Holding
GmbH
(511) 10 12 17 19 20 25 27
(111) 1650030
(151) 18.10.2021
(540)

(732) GRUPO
CACAOLAT, S.L.
(511) 30
(111) 1650110
(151) 03.01.2022
(540)

SIKARETARDER
(732) Sika Technology AG
(511) 01
(111) 1650129
(151) 19.05.2021
(540)

(732) Kaufland
Dienstleistung GmbH & Co.
KG
(511) 03 05 08 10 16 21

(732) Higold Group
Co.,Ltd.
(511) 06 11 20 21
(111) 1650136
(151) 05.07.2021
(540)

(111) 1650033
(151) 08.11.2021
(540)

Stars Respin
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1650064
(151) 27.12.2021

ЗИС / RS / IPO
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(732) CLİMBOLİC
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 25
(111) 1650142
(151) 02.11.2021
(540)

(540)

RYSTIGGO

Ж

(111) 1650276
(151) 08.10.2021
(540)

(732) UCB Biopharma SRL
(511) 05
(111) 1650206
(151) 10.11.2021
(540)

(732) A1 Telekom Austria
Aktiengesellschaft
(511) 35 36 37 38 39 41
(732) LKE Gesellschaft für
Logistik- und
Kommunikationsequipment
mbH
(511) 06 07 12 20

(111) 1650144
(151) 10.08.2021
(540)

(732) ETEX BUILDING
PERFORMANCE
INTERNATIONAL
(511) 06 17 19
(732) Adventist
Development and Relief
AgencyInternational
(511) 41 45
(111) 1650153
(151) 12.10.2021
(540)

Infinum
(732) INFINUM d.o.o.
(511) 09 35 41 42
(111) 1650164
(151) 21.12.2021
(540)

(111) 1650229
(151) 13.07.2021
(540)

(732) XIAOMI INC.
(511) 02 03 07 08 09 10
11 12 14 15 16 18 21
24 28 35 36 37 38 39
41 42 45
(111) 1650230
(151) 14.07.2021
(540)

(111) 1650189
(151) 20.01.2022
(540)

(732) Tomil s.r.o.
(511) 03 05 16 35 38
(111) 1650264
(151) 15.09.2021
(540)

(111) 1650342
(151) 13.10.2021
(540)

(111) 1650280
(151) 11.10.2021
(540)

(732) „KIPS“ KVALITET I
POSLOVNA SIGURNOST
DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU I
PROMET ROBA I
USLUGA D.O.O.
PODGORICA
(511) 20 35 37 39 43
(111) 1650289
(151) 12.10.2021
(540)

(732) MLEKARNA
CELEIA, d.o.o.
(511) 29 30 35 41
(111) 1650349
(151) 21.10.2021
(540)

POCO
(732) XIAOMI INC.
(511) 07 09 11 12 35 42
(111) 1650396
(151) 20.12.2021
(540)

(732) Beijing
Zhuoshizhonglian
Technology Development
Co., Ltd.
(511) 09 35 38 41

(732) DQS Holding GmbH
(511) 35 42

(111) 1650307
(151) 04.10.2021
(540)

OOPS

ShazamKit
(732) Apple Inc.
(511) 09 42

(732) POMPEA S.P.A.
(511) 25

(111) 1650295
(151) 21.10.2021
(540)

(732) Shenzhen Konka
Intelligent Electric
Technology Co. ltd.
(511) 21
(111) 1650413
(151) 04.01.2022
(540)

COBO
(732) Le Tour Fashion
(511) 14
(111) 1650196
(151) 17.01.2022

ЗИС / RS / IPO

(732) C.O.B.O. S.P.A.
(511) 07 09 11 12 37 38
39 42 44
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Ж
(732) Eisai R&D
Management Co., Ltd.
(511) 05

(540)

(111) 1650580
(151) 27.01.2022
(540)

(111) 1650416
(151) 04.01.2022
(540)

(111) 1650671
(151) 23.11.2021
(540)

(732) XIAOMI INC.
(511) 02 03 07 08 09 10
11 12 14 15 16 18 21
24 25 28 35 36 37 38
39 41 42 45
(111) 1650517
(151) 13.01.2022
(540)
(732) Eisai R&D
Management Co., Ltd.
(511) 05
(111) 1650440
(151) 13.12.2021
(540)

(111) 1650466
(151) 30.09.2021
(540)

(732) Platinum GmbH &
CO. KG
(511) 03 31

ROCKETBOARD
(732) ROCKET
INNOVATIONS INC.
(511) 09 41 42
(111) 1650535
(151) 02.02.2022
(540)

DOLCE &
GABBANA
DEVOTION

(732) Bundesbeschaffung
GmbH
(511) 09 16 35 45
(111) 1650470
(151) 04.02.2022
(540)

(732) DOLCE &
GABBANA
TRADEMARKS S.r.l.
(511) 03
(111) 1650547
(151) 07.02.2022
(540)

F22

(732) POSLOVNI SISTEM
MERCATOR d.d.
(511) 07 09 36
(111) 1650672
(151) 23.11.2021
(540)

(111) 1650605
(151) 10.02.2022
(540)

ENfinity
(732) Ingenious Ingredients,
LP
(511) 05
(111) 1650624
(151) 29.09.2021
(540)

(732) POSLOVNI SISTEM
MERCATOR d.d.
(511) 07 09 36
(111) 1650673
(151) 24.11.2021
(540)

CUPRA
(732) SEAT, S.A.
(511) 07 09 11 12 14 18
20 25 27 28 35 37

(732) Drozdova Evgeniya
Rafkatovna
(511) 02 19 35 37 42

(111) 1650639
(151) 01.02.2022
(540)

(111) 1650678
(151) 06.09.2021
(540)

(732) COMMEL ZAGREB d.o.o.
(511) 09 17 35

(732) GİZMEN TEKSTİL
SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 25
(111) 1650681
(151) 29.09.2021
(540)

(732) KING MAKER
MARKETING, INC.
(511) 34

188

(111) 1650583
(151) 14.01.2022
(540)

(111) 1650670
(151) 23.11.2021
(540)

WILDHORSE

(111) 1650491
(151) 13.07.2021

(732) Ferrero S.p.A.
(511) 30 35 41

(732) Sweden & Martina
S.p.a.
(511) 09 10 44

(111) 1650523
(151) 31.01.2022
(540)
(732) INTEREP
(511) 17

(732) POSLOVNI SISTEM
MERCATOR d.d.
(511) 07 09 36

(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 29 30

ЗИС / RS / IPO
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(732) ENFAL OYUNCAK
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 28
(111) 1650686
(151) 28.01.2022
(540)

(732) Ferrero S.p.A.
(511) 30
(111) 1650757
(151) 06.12.2021
(540)

(732) Sichuan Yahua
Industrial Group Co., Ltd.
(511) 01
(111) 1650765
(151) 17.01.2022
(540)

Solmacht
(732) M SAN grupa d.o.o.
(511) 09 11 12
(111) 1650767
(151) 28.01.2022
(540)

BELKOMBO
(732) BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED
(511) 05
(111) 1650769
(151) 28.01.2022
(540)

RALBIOR
(732) BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED
(511) 05
(111) 1650771
(151) 28.01.2022
(540)

RASBAXA
(732) BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED
(511) 05

ЗИС / RS / IPO

(111) 1650784
(151) 08.02.2022
(540)

Ж
(540)

(732) TELEKOM
SLOVENIJE, d.d.
(511) 09 35 36 38 39 42
(111) 1650977
(151) 13.09.2021
(540)

POWERPANEL
(732) KINGSPAN
HOLDINGS (IRL)
LIMITED
(511) 09 11
(111) 1650810
(151) 04.02.2022
(540)

(732) DUVEL
MOORTGAT, naamloze
vennootschap
(511) 32
(111) 1650893
(151) 07.02.2022
(540)

SPADEA
(732) TIMAC AGRO
INTERNATIONAL
(511) 05 31
(111) 1650811
(151) 04.02.2022
(540)

CETEIA
(732) TIMAC AGRO
INTERNATIONAL
(511) 05 31
(111) 1650812
(151) 04.02.2022
(540)

LUNEO
(732) TIMAC AGRO
INTERNATIONAL
(511) 05 31
(111) 1650864
(151) 16.11.2021
(540)

L'ADRIA

(732) Incom d.o.o.
(511) 30
(111) 1650894
(151) 07.02.2022
(540)

AL!VE
(732) Incom d.o.o.
(511) 30
(111) 1650913
(151) 06.01.2022
(540)

(732) Jiangsu General
Science Technology Co.,
Ltd.
(511) 12

Victoria Balance
GREEN

(732) NEVEON Holding
GmbH
(511) 10 12 17 19 20 25 27
(111) 1650979
(151) 06.08.2021
(540)

(732) Zhejiang Free Trade
Zone Green Nose
Import&Export Co.,Ltd.
(511) 03 05 08 10 12 16
18 20 21 24 28 29 30 35
(111) 1650997
(151) 29.10.2021
(540)

ZIMVIE
(732) Zimmer Biomet
Spine, Inc.
(511) 05 09 10 40 41 42 44
(111) 1650999
(151) 09.11.2021
(540)

(111) 1650963
(151) 29.09.2020
(540)

(732) L'ADRIA
COSMETICS d.o.o.
(511) 03 05 10 14 16 18
25 26 28 44 45
(111) 1650878
(151) 27.01.2022
(540)

The Future of
Foam

(732) Tempus
Közalapítvány
(511) 41
(111) 1650968
(151) 18.06.2021
(540)

(732) INTERNATIONAL
FRES FOOD DOO, s.
Vrapciste
(511) 29
(111) 1651002
(151) 04.11.2021
(540)

(732) CORWELL
Kereskedelmi Kft.
(511) 16
(111) 1650889
(151) 03.02.2022
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Ж
(732) Zimmer Biomet
Spine, Inc.
(511) 05 09 10 40 41 42
44
(111) 1651022
(151) 07.10.2021
(540)

(732) GÖNÜLLER
TEKSTİL İÇ VE DIŞ
TİCARET SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 03 14 18 25 35
(111) 1651025
(151) 28.11.2021
(540)

(732) Realityo Systems
LLC
(511) 42

(540)

(111) 1651191
(151) 27.01.2022
(540)

(111) 1651397
(151) 23.02.2022
(540)

TUPPERWARE
PURE&GO
(732) Dart Industries Inc.
(511) 11
(732) Deutsche Tiernahrung
Cremer GmbH & Co. KG
(511) 31
(111) 1651203
(151) 01.02.2022
(540)

DJERF AVENUE
(732) Global Trade Finance
GmbH
(511) 36 42 45

(732) MatildaDjerf Design
AB
(511) 14 18 24 25

(111) 1651037
(151) 23.12.2021
(540)

(111) 1651212
(151) 27.12.2021
(540)

(732) ROK Stars Limited
(511) 32
(111) 1651288
(151) 14.09.2021
(540)

(732) Verdant
Technologies, LLC
(511) 16

(732) Tarte, Inc.
(511) 03
(732) Xella Deutschland
GmbH
(511) 06 07 08 17 19

(111) 1651068
(151) 29.11.2021
(540)

(111) 1651351
(151) 08.10.2021
(540)

(111) 1651213
(151) 27.12.2021
(540)
(732) Toruńskie Zakłady
Materiałów
Opatrunkowych, Spółka
Akcyjna
(511) 03 05 10 16 17

(111) 1651159
(151) 24.01.2022
(540)

HARVESTHOLD

LASH TREAT

(732) AGRICOVER SA
(511) 01 07 09 16 29 31
35 41 42 44

(732) AGRIMATCO
LIMITED
(511) 05 10 31 35 44

(111) 1651412
(151) 24.05.2021
(540)

(111) 1651447
(151) 17.02.2022
(540)

PHOS EXPERT

(732) SUDE İÇ VE DIŞ
TİCARET LTD. ŞTİ
(511) 21

(732) CRISTIM 2
PRODCOM SRL
(511) 35 39 41 43

(111) 1651483
(151) 10.09.2021
(540)

(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 01 04 06 07 08 09
10 11 12 14 17 18 19
20 21 22 24 25 26 27
28 34
(111) 1651514
(151) 17.11.2021
(540)

(111) 1651364
(151) 05.02.2021
(540)

Sugoi
(732) INABA SHOKUHIN
CO., LTD.
(511) 31
(111) 1651185
(151) 09.12.2021
(540)

REALITYOS
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(732) AGRIMATCO
LIMITED
(511) 01 05 07 08 11 31
35
(111) 1651247

ЗИС / RS / IPO
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(732) Shanghai Hypergryph
Network Technology Co.,
Ltd.
(511) 09 41 42
(111) 1651518
(151) 09.12.2021
(540)

REALITYOS
(732) Realityo Systems
LLC
(511) 09
(111) 1651573
(151) 24.12.2021
(540)

(540)

TEARVELOS
(732) Intervet International B.V.
(511) 05

Ж
(732) Kia Corporation
(511) 10
(111) 1651852
(151) 26.01.2022
(540)

(111) 1651604
(151) 18.01.2022
(540)

ROBOCUT
(732) FANUC
CORPORATION
(511) 07
(111) 1651605
(151) 18.01.2022
(540)

(732) Pharm-A-Care
(Australia) Pty Ltd
(511) 05
(111) 1651939
(151) 30.12.2021
(540)

(732) Taka Terminals
(511) 34 35

(732) Chery Automobile
Co., Ltd.
(511) 12 37

(111) 1651881
(151) 07.01.2022
(540)

(111) 1651982
(151) 28.01.2022
(540)

ROBODRILL
(732) LG Corp.
(511) 01 09 17
(111) 1651574
(151) 07.01.2022
(540)

Jet Cyclone
(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
(511) 07
(111) 1651583
(151) 30.12.2021
(540)

(732) FANUC
CORPORATION
(511) 07
(111) 1651657
(151) 08.02.2022
(540)

(732) Shenzhen Bestodo
Technology Co., Ltd.
(511) 28
(111) 1651899
(151) 23.02.2022
(540)

ROCK 13

(111) 1652009
(151) 21.01.2022
(540)

(732) ROCK 13 LLC
(511) 33
(111) 1651714
(151) 23.12.2021
(540)

(732) Panasonic i-PRO
Sensing Solutions Co., Ltd.
(511) 09
(732) Gina Tricot AB
(511) 25

(732) Kraft Foods Schweiz
Holding GmbH
(511) 29 30

(111) 1651928
(151) 26.10.2021
(540)

(111) 1651587
(151) 27.01.2022
(540)

deuka companion
(732) Deutsche Tiernahrung
Cremer GmbH & Co. KG
(511) 31
(111) 1651591
(151) 04.02.2022

ЗИС / RS / IPO

(111) 1651809
(151) 19.01.2022
(540)

BIGTERY

(111) 1652016
(151) 19.01.2022
(540)

TICOTA
(732) CHONGQING
AMITY MACHINERY
CO., LTD.
(511) 06 07 08 09 11

(111) 1652015
(151) 16.12.2021
(540)

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

(111) 1651724
(151) 10.08.2021
(540)
(732) CATTINI
OLEOPNEUMATICA S.r.l.
(511) 07

(732) Green Med
Handelsbolag
(511) 03 05

(732) Aktsionernoe
obshchestvo "Moskovsky
pivo-bezalkogolny
kombinat "OCHAKOVO"
(511) 32
(111) 1651932
(151) 07.02.2022
(540)

(732) BEIJING XIPULIN
TRADING CO., LTD
(511) 09
(111) 1652046
(151) 13.08.2021

PROMENSIL
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Ж
(540)

(111) 1652119
(151) 16.12.2021
(540)

AREGALU

(732) RESILUX N.V.
(511) 01 07 17 20 21 40
(111) 1652050
(151) 16.08.2021
(540)

STOP
(732) Implantica Patent Ltd
(511) 09 10 44
(111) 1652105
(151) 03.11.2021
(540)

(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1652127
(151) 31.07.2021
(540)

DOTA
(732) Valve Corporation
(511) 09 41
(111) 1652144
(151) 29.09.2020
(540)

NUDURA
(732) Nudura Inc.
(511) 17 19 41
(111) 1652108
(151) 03.11.2021
(540)

(732) Tempus
Közalapítvány
(511) 41

(732) Shanghai Hypergryph
Network Technology Co.,
Ltd.
(511) 09 41
(111) 1652234
(151) 03.12.2021
(540)

(732) LIVTC PORTUGAL,
LDA.
(511) 09 35 42

192

GRID DYNAMICS

(732) Siemens Healthcare
GmbH
(511) 37 42

(111) 1652387
(151) 09.12.2021
(540)

(111) 1652285
(151) 20.12.2021
(540)

(732) "AlusoftBel" Limited
Liability Company
(511) 35
(111) 1652438
(151) 09.02.2022
(540)

(111) 1652292
(151) 13.01.2022
(540)
(732) MANULI RUBBER
INDUSTRIES S.P.A.
(511) 06
(111) 1652458
(151) 15.02.2022
(540)

Genshin Impact

(111) 1652114
(151) 11.01.2022
(540)

(111) 1652350
(151) 11.02.2022
(540)

Fleet Level Benefits

(111) 1652156
(151) 11.08.2021
(540)

(732) Atlantic Droga
Kolinska, Živilska
industrija, d.o.o.
(511) 30 32 33 35

(732) ELIF PLASTIK
AMBALAJ SANAYI VE
TICARET A.S.
(511) 16

(732) GRID DYNAMICS
HOLDINGS INC.
(511) 35 42

(732) TENSA ART
DESIGN SRL
(511) 35
(732) YILDIZ ENTEGRE
AĞAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 19 20 35

(540)

(111) 1652228
(151) 17.11.2021
(540)

(111) 1652153
(151) 09.07.2021
(540)

(732) IVECO S.P.A.
(511) 12
(111) 1652111
(151) 30.08.2021
(540)

(732) Merz North America,
Inc.
(511) 05 10

(732) miHoYo Co., Ltd.
(511) 09 14 16 20 25 28
35 38 41 42 45

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

(111) 1652185
(151) 26.10.2021
(540)

(111) 1652295
(151) 24.01.2022
(540)

(732) EXE G.M.B.H.
(511) 09 35 37
(111) 1652340
(151) 24.08.2021

(732) Off-White LLC
(511) 25
(111) 1652478
(151) 17.11.2021

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(732) Shanghai Hypergryph
Network Technology Co.,
Ltd.
(511) 09 41 42

(732) L'OREAL
(511) 03

(732) Nokian Tyres plc
(511) 12

(111) 1652587
(151) 24.02.2022
(540)

(111) 1652778
(151) 28.12.2021
(540)

Watch Face Studio
(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
(511) 09

(111) 1652479
(151) 17.11.2021
(540)

(732) Shanghai Hypergryph
Network Technology Co.,
Ltd.
(511) 09 41
(111) 1652498
(151) 14.10.2021
(540)

Ж

(732) Eurolab Internacional
Grup trgovina in storitve
d.o.o.
(511) 33
(111) 1652588
(151) 24.02.2022
(540)

SNOW FAIRY

(111) 1652799
(151) 28.02.2022
(540)

(732) OMEM S.p.A.
(511) 09 17
(111) 1652810
(151) 13.01.2022
(540)

(732) Cosmetic Warriors
Limited
(511) 03 04
(111) 1652509
(151) 14.01.2022
(540)

(732) KABUSHIKI
KAISHA MIKI (DBA
MIKI Co., Ltd.)
(511) 28
(111) 1652522
(151) 19.11.2021
(540)

RIABNI
(732) Amgen Inc.
(511) 05
(111) 1652548
(151) 11.02.2022
(540)

(732) Eurolab Internacional
Grup trgovina in storitve
d.o.o.
(511) 32
(111) 1652704
(151) 29.12.2021
(540)

BOSS
(732) HUGO BOSS Trade
Mark Management GmbH
& Co. KG
(511) 04
(111) 1652727
(151) 30.12.2021
(540)

DOLCE MILK

(732) AGF88 HOLDING
Srl
(511) 03
(111) 1652562
(151) 28.01.2022
(540)

(111) 1652740
(151) 28.02.2022
(540)

LIFT AMBITION

ЗИС / RS / IPO

DAZZLING
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1652842
(151) 08.02.2022
(540)

ROOFTRICITY
(732) KINGSPAN
HOLDINGS (IRL)
LIMITED
(511) 35 36 37
(111) 1652843
(151) 31.01.2022
(540)

ROBOR
(732) ROBOR SRL
(511) 07 09 42
(111) 1652858
(151) 04.02.2022
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu «LOREN
COSMETIC»
(511) 03

EGOBOND

(540)

Cargoproof C

(732) LES
LABORATOIRES
SERVIER
(511) 05 44
(111) 1652828
(151) 20.09.2021
(540)

(732) LABORATORIOS
FARMACEUTICOS ROVI,
S.A.
(511) 05
(111) 1652916
(151) 16.11.2020
(540)

baseUP
(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 06 07 09 12 19 22
28
(111) 1652831
(151) 30.11.2021
(540)

(732) Jiangsu Dartek
Technology Co., Ltd
(511) 07 08 09
(111) 1652836
(151) 29.11.2021

(732) ORALDENT
LIMITED
(511) 01 03 05
(111) 1652949
(151) 04.10.2021

193

Гласник интелектуалне својине 2022/4
Intellectual Property Gazette 2022/4

Ж
(540)

(540)

(732) Mindian Electric Co.,
Ltd.
(511) 09
(732)
BELTRUBOPROVDSTRO
Y Joint Stock Company
(511) 37

(111) 1653091
(151) 29.11.2021
(540)

(111) 1652954
(151) 29.11.2021
(540)

(111) 1652965
(151) 23.11.2021
(540)

(732) PINTEA
(Guangzhou) Technology
Co., Ltd.
(511) 30 32 35 43

(111) 1653247
(151) 29.11.2021
(540)

(111) 1653377
(151) 21.10.2021
(540)

MIUI
(732) Vitrasan GmbH
(511) 03 05 29 30 31
(111) 1653322
(151) 12.10.2021
(540)

11teamsports
(732) eleven teamsports
GmbH
(511) 16 18 25 26 28 35
40 45

(732) International
Automotive Oversight
Bureau
(511) 42

(732) MEDSOL S.R.L.
(511) 29
(111) 1653111
(151) 09.07.2021
(540)

(111) 1653019
(151) 10.09.2021
(540)

(732) ZEBRANO MOB.
TAS. PAZ. INS. TAAH.
ITH. IHR. TURIZM SAN.
TIC. LTD. STI.
(511) 20 35 42

(111) 1653383
(151) 23.12.2021
(540)

WRANGLER
RIGGS
WORKWEAR
(732) Wrangler Apparel
Corp.
(511) 09 25

(732) MAGAZZINI
MONTELLO S.P.A.
(511) 18 25 35
(732) POSLOVNI SISTEM
MERCATOR d.d.
(511) 09 36 38

(732) Xiaomi Inc.
(511) 07 09 11 12 35 42

(111) 1653329
(151) 14.09.2021
(540)

(111) 1653384
(151) 22.12.2021
(540)

RIGGS
(732) Wrangler Apparel
Corp.
(511) 09 25
(111) 1653402
(151) 13.01.2022
(540)

(111) 1653133
(151) 18.10.2021
(540)

(732) Medicover Holding
(Cyprus) Limited
(511) 42 44
(111) 1653020
(151) 10.09.2021
(540)

IAOB
INTERNATIONAL
AUTOMOTIVE
OVERSIGHT
BUREAU
(732) International
Automotive Oversight
Bureau
(511) 42
(111) 1653137
(151) 19.10.2021
(540)

(732) Medicover Holding
(Cyprus) Limited
(511) 42 44

(732) BLACKSHARK
TECHNOLOGIES
(NANCHANG) CO., LTD.
(511) 09 20 28 41
(111) 1653353
(151) 27.10.2021
(540)

(732) MARKETING
DREAM TEAM, S.R.L.
(511) 03 05 09 10 11
(111) 1653431
(151) 26.01.2022
(540)

(732) Neurocrine
Biosciences, Inc.
(511) 05 42 44
(111) 1653452
(151) 03.12.2021

(111) 1653069
(151) 12.01.2022
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(540)

(111) 1653551
(151) 10.01.2022
(540)

(732) MEHMET CESİM
IŞIK
(511) 25 35
(111) 1653464
(151) 08.02.2022
(540)

(732) JINING SAAO
MACHINERY
MANUFACTURING CO.,
LTD.
(511) 07
(111) 1653578
(151) 14.02.2022
(540)

Ж
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1653701
(151) 27.01.2022
(540)

DRYCELL
(732) PUMA SE
(511) 25
(111) 1653707
(151) 14.12.2021
(540)

(111) 1653467
(151) 08.02.2022
(540)

PURTABS
(732) EarthSafe Chemical
Alternatives, LLC
(511) 05
(111) 1653493
(151) 15.02.2022
(540)

Bolt Drive

(732) ISABEL s.n.c. di
Giubbilei & Bertolo
(511) 25
(111) 1653594
(151) 11.01.2022
(540)

Ciningji
(732) GUANGZHOU
WANG LAO JI GREAT
HEALTH INDUSTRY CO.,
LTD.
(511) 32
(111) 1653596
(151) 11.02.2022
(540)

(732) Bolt Technology OÜ
(511) 09 39
(111) 1653514
(151) 23.02.2022
(540)

VYCRINSA
(732) Neurocrine
Biosciences, Inc.
(511) 05
(111) 1653538
(151) 31.01.2022
(540)

(732) MARIE CLAIRE
ALBUM
(511) 25
(111) 1653602
(151) 06.01.2022
(540)

(732) China Post
Communications Equipment
Co., Ltd.
(511) 38
(111) 1653658
(151) 24.01.2022
(540)

(732) BRUT
(511) 35

ЗИС / RS / IPO

BETTER THAN
SUN

(732) «Jet Sharing»
Limited Liability
Partnership (KZ)
(511) 38 39 42
(111) 1653859
(151) 06.09.2021
(540)

EVACLEAN
(732) EarthSafe Chemical
Alternatives, LLC
(511) 05

(540)

Callista

(732) Yiwu Sumy
Technology Co., LTD
(511) 08 12

(732) ALTONA
COSMETICS
TECHNOLOGY SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03

(111) 1653731
(151) 18.01.2022
(540)

(111) 1653864
(151) 24.12.2021
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09

(732) LG Corp.
(511) 01 09 17

(111) 1653732
(151) 18.01.2022
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1653767
(151) 24.01.2022
(540)

(111) 1653882
(151) 13.12.2021
(540)

(732) VIENNA
INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung
Gruppe
(511) 36
(111) 1653884
(151) 02.02.2022
(540)

(732) Neurocrine
Biosciences, Inc.
(511) 05 42 44
(111) 1653815
(151) 14.09.2021

(732) Avon Products, Inc.
(511) 03
(111) 1653885
(151) 02.02.2022
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(540)

(111) 1654087
(151) 10.01.2022
(540)

(732) Natures Care CZ s.r.o.
(511) 03 05 29
(111) 1654206
(151) 24.08.2021
(540)

PURITY
(732) Eurolab Internacional
Grup trgovina in storitve
d.o.o.
(511) 33
(732) ALLIED DOMECQ
SPIRITS & WINE
LIMITED
(511) 33

(732) Natures Care CZ s.r.o.
(511) 03 05 29
(111) 1654260
(151) 11.01.2022
(540)

(111) 1654088
(151) 14.01.2022
(540)

(540)

(732) M SAN grupa d.o.o.
(511) 09 11 12
(111) 1654352
(151) 08.03.2022
(540)

APPLE STUDIO
DISPLAY
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1654370
(151) 19.10.2021
(540)

(111) 1653889
(151) 03.02.2022
(540)
(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03 35 44
(732) BELLES MARKS
LTD
(511) 33

(111) 1654261
(151) 11.01.2022
(540)

(111) 1654163
(151) 13.10.2021
(540)

(111) 1654374
(151) 13.09.2021
(540)

FCA
(732) ATLANTIC
CEDEVITA d.o.o.
(511) 05 30 32

(732) Fellowship of
Christian Athletes
(511) 41 45

(111) 1654042
(151) 18.02.2022
(540)

(111) 1654168
(151) 29.12.2021
(540)

(732) WIBO Sp. z o.o. Sp.k.
(511) 03
(732) Limited Liability
Company «SportRadar»
(511) 41
(111) 1654053
(151) 14.01.2022
(540)

TEREA CRAFTED
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
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(111) 1654182
(151) 02.03.2022
(540)

Microphol
(732) Bonnie & Claus Inc.
(511) 03
(111) 1654205
(151) 24.08.2021
(540)

PURITY VISION

(732) PALISSANDRO
MARMI S.R.L.
(511) 19 20 35 37 40

THORNE
(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03 35 44
(111) 1654262
(151) 11.01.2022
(540)

THE ORDINARY
BUFFET

(732) Thorne Research, Inc.
(511) 05 10 44
(111) 1654384
(151) 05.10.2021
(540)

(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03 35 44

(732) BESTWAY
INFLATABLES &
MATERIAL CORP.
(511) 06 07 08 11 12 19
20 22 28

(111) 1654287
(151) 20.01.2022
(540)

(111) 1654403
(151) 29.12.2021
(540)

JAZETA
(732) Zentiva, k.s.
(511) 05
(111) 1654328
(151) 24.02.2022
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(732) LA NORMANDISE
(511) 31
(111) 1654420
(151) 17.02.2022
(540)

TRUEGLIDE
(732) Alcon Inc.
(511) 10
(111) 1654440
(151) 20.01.2022
(540)

(732) DEMİRTAŞ
TEKSTİL DERİ VE GIDA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 25 35
(111) 1654506
(151) 20.12.2021
(540)

(111) 1654450
(151) 17.02.2022
(540)

(732) FATMA
KOYUNBAKAN
(511) 25
(111) 1654589
(151) 25.01.2022
(540)

(732) Vingroup Joint Stock
Company
(511) 12 35

(732) UGO GROUP d.o.o.
(511) 16 29 30 32 33 35
39 41 43
(111) 1654600
(151) 27.01.2022
(540)

(111) 1654475
(151) 25.08.2021
(540)

(111) 1654562
(151) 01.12.2021
(540)

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

IBERICA
CHARMING
WORLD

(111) 1654691
(151) 30.11.2021
(540)

PALISSANDRO
(732) PALISSANDRO
MARMI S.R.L.
(511) 19 20 35 37 40

4x4 terrain control
(732) RENAULT S.A.S
(511) 12

Redditux
(732) CLEANHOME
HOUSEHOLD INC
(511) 03

(111) 1654686
(151) 01.02.2022
(540)

(111) 1654700
(151) 18.02.2022
(540)

(111) 1654561
(151) 13.09.2021
(540)

(732) DR. REDDY’S
LABORATORIES LTD
(511) 05

(511) 09 35 42

(732) OLIVE LINE
INTERNATIONAL, S.L.
(511) 29 30

(732) Vaillant GmbH
(511) 06 07 09 11 35 37
38 39 42
(111) 1654511
(151) 11.11.2021
(540)

(732) QINGDAO TONYIN
INDUSTRIAL CO., LTD
(511) 03

Ж

(732) FRANCK
prehrambena industrija,
dioničko društvo
(511) 30
(111) 1654624
(151) 24.02.2022
(540)

(111) 1654567
(151) 26.10.2021
(540)
(732) Media oglasi d.o.o.

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

(111) 467551
(540)

(111) 776604
(540)

Marie-Antoinettes
(732) Rosen Tantau KG
(511) 31

(732) Rosen Tantau KG
(511) 31

(111) 1649974
(540)

(111) 795684
(540)

(732) COMANDULLI
COSTRUZIONI
MECCANICHE S.r.l.
(511) 07 37
(111) 1098760
(540)

(111) 1119884
(540)

Bimbosan
(732) HOCHDORF Swiss
Nutrition AG
(511) 05 29 30 32
(111) 1128621
(540)

(732) Dreadnought, Inc.
(511) 25
(111) 1098944
(540)

MARTIN
(732) Radisson Hospitality
Belgium B.V. / S.R.L.
(511) 43
(111) 467553
(540)

(732) Willy Bogner GmbH
& Co.
Kommanditgesellschaft auf
Aktien
(511) 09 18 25
(111) 873695
(540)

(732) Dreadnought, Inc.
(511) 25

(111) 1180883
(540)

(111) 1101660
(540)

COBAS INFINITY

MARTIN

(732) Rosen Tantau KG
(511) 31

(732) Dreadnought, Inc.
(511) 15

(111) 616214
(540)

(111) 1101661
(540)

(732) Parmigiani Fleurier S.A.
(511) 09 14
(111) 662133
(540)

(732) Willy Bogner GmbH &
Co. Kommanditgesellschaft
auf Aktien
(511) 09 18 25 28
(111) 873698
(540)

BOGNER
(732) Willy Bogner GmbH &
Co. Kommanditgesellschaft
auf Aktien
(511) 03 09 18 25

(732) Willy Bogner GmbH
& Co.
Kommanditgesellschaft auf
Aktien
(511) 09 18 25 28

(111) 762598
(540)

(111) 974683
(540)

(732) Premix Oy
(511) 01 17
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(732) Ing. Lubomír Cupka TATRAPET, export-import,
chovatel'ské potreby
(511) 03 05 18 31 35

(732) Roche Diagnostics GmbH
(511) 09
(111) 1200194
(540)

KALYDECO
(732) Vertex
Pharmaceuticals
Incorporated
(511) 05

(732) Dreadnought, Inc.
(511) 15

(111) 1208979
(540)

(111) 1105799
(540)

DICLOABAK
(732) Laboratoires Théa
(511) 05
(111) 1115163
(540)

(732) CAROLL
INTERNATIONAL
(511) 18 25 35
(111) 1252024
(540)

(732) CERVA GROUP a.s.
(511) 09 21 25
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(732) MCS BRAND
MANAGEMENT
COMPANY LIMITED
(511) 18 25 35

(111) 1370788
(540)

Ж

(111) 1458082
(540)

FIRE + ICE

(111) 1266097
(540)

(732) WYSÔ Bogner
GmbH
(511) 03 09 14 18 24 25
28 35

ORKAMBI
(732) Vertex
Pharmaceuticals
Incorporated
(511) 05

(732) GOLDEN GOOSE
S.P.A.
(511) 18 25

(111) 1270061
(540)

(111) 1371859
(540)

(111) 1463335
(540)

(111) 1287479
(540)

(732) SPRING CREEK
VINTNERS LIMITED
(511) 33
(111) 1431070
(540)

TUMI
(732) Tumi, Inc.
(511) 03 09 18 20 25

(732) Distribution &
Marketing GmbH
(511) 30 32 43
(111) 1345870
(540)

(111) 1467549
(540)

(111) 1457012
(540)

(111) 1483874
(540)

H&M HOME
(732) H & M Hennes &
Mauritz AB
(511) 03 04 08 16 20 21
24 25 27 28 35

(111) 1352681
(540)

CUTAQUIG
(732) Octapharma AG
(511) 05
(111) 1357160
(540)

DEFENDER
(732) Jaguar Land Rover
Limited
(511) 09 28 37

ЗИС / RS / IPO

(732) Willy Bogner GmbH
& Co.
Kommanditgesellschaft auf
Aktien.
(511) 03 14 24 35
(111) 1457579
(540)

Finezja
(732) Zott SE & Co. KG
(511) 29 30

(111) 1549962
(540)

(732) Willy Bogner GmbH
& Co.
Kommanditgesellschaft auf
Aktien.
(511) 03 09 14 18 24 28
35

(732) SYMBORG, S.L.
(511) 01 05

(732) Octapharma AG
(511) 05

(732) CB S.A.
(511) 06 17 19 20

(111) 1551445
(540)

(732) DONGGUAN
WEISHI CULTURE
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 28

FIBRYGA

COROTOP

(732) Roche Diagnostics
GmbH
(511) 09 42

(111) 1456385
(540)

BLUEN

(111) 1541387
(540)

ELECSYS

RAPAURA
SPRINGS
(732) Hangzhou Singclean
Medical Products Co., Ltd.
(511) 05 10

(732) SIPCAM OXON
S.P.A.
(511) 05

(111) 1490402
(540)

(732) SPRING CREEK
VINTNERS LIMITED
(511) 33
(111) 1563504
(540)

TREXAN
(732) Orion Corporation
(511) 05
(111) 1568915
(540)

JACK DANIEL'S
(732) Jack Daniel's
Properties, Inc.
(511) 30
(111) 1572073
(540)

RIVER TERRACE
(732) RENWAR FASHION
MANUFACTURING &
MARKETING (1993) LTD.
(511) 25 35
(111) 1540585
(540)

ARTEMIDE

(732) SPRING CREEK
VINTNERS LIMITED
(511) 33
(111) 1579748
(540)

FEZOBRAVA
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(732) Astellas US LLC
(511) 05
(111) 1579754
(540)

(511) 06 07 11 12 35 37

(511) 03

(111) 1612711
(540)

(111) 1641126
(540)

VALASTRADA
(732) Astellas US LLC
(511) 05
(111) 1580508
(540)

VENTUREFRUIT
(732) VENTUREFRUIT
GLOBAL LIMITED
(511) 31 35 45
(111) 1597713
(540)

(732) Selekcija d.o.o. za
poslovno savjetovanje,
izdavaštvo i usluge
(511) 35 41 42 44
(111) 1621446
(540)

GK SOFTWARE
(732) GK Software SE
(511) 09 35 36 38 42
(111) 1625661
(540)

IDNEYO
(732) Travere Therapeutics,
Inc.
(511) 05
(732) Brame AG
(511) 09 28 35 42
(111) 1598189
(540)

(111) 1626222
(540)

KYDGRATA
(732) Travere Therapeutics,
Inc.
(511) 05

(732) E-MAK MAKINE
İNŞAAT TİCARET VE
SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ

(111) 1628985
(540)

NIVEA DERMA
ACTIVATE

(732) ALPHA CALCIT
FÜLLSTOFFGESELLSCH
AFT MBH
(511) 01 02 03 05 16 17
19 27
(111) 1644247
(540)

FLEXTERITY
(732) NOVARTIS AG
(511) 09 42 44
(111) 1646509
(540)

SILVER
(732) Heineken
Brouwerijen B.V.
(511) 32 33
(111) 1649967
(540)

RAD PETS
(732) Radisson Hospitality
Belgium B.V. / S.R.L.
(511) 43
(111) 253157
(540)

(732) Beiersdorf AG
(732) Willy Bogner GmbH
& Co.
Kommanditgesellschaft auf
Aktien
(511) 25
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11610
(51) 27-06
(21) Д-67/2021
(15) 2.11.2021.
(22) 21.7.2021.
(30) Д-67/2021 21.7.2021.RS
(28) 1
(54) FUTROLA ZA CIGARE
(73) “STUDIO MARUŠKA” DOO. PRELJINA,
Topalovića br.10, Preljina, Čačak, RS
(72) TOPALOVIĆ Radenko, Topalovića br.10, Preljina,
Čačak, RS
(74) INJAC Nemanja, Svetog Save 19, Beograd, RS

(11) 11612
(51) 12-15
(21) Д-63/2021
(15) 17.11.2021.
(22) 5.7.2021.
(30) 6112113 6.1.2021. UK
(28) 1
(54) ŠARA ZA AUTOMOBILSKU GUMU
(VANTOURA)
(73) Davanti Tyres Limited, Oak House, Woodlands
Park, Ashton Road, Newton-le-Willows, , WA12 0HF,
Merseyside, UK
(74) ) MIRKOV Relja, Patrijarha Joanikija 14,
11000 Beograd, RS

(11) 11611
(51) 12-15
(21) Д-62/2021
(15) 17.11.2021.
(22) 5.7.2021.
(30) 6112112 6.1.2021. UK
(28) 1
(54) ŠARA ZA AUTOMOBILSKU GUMU
(PROTOURA SPORT)
(73) Davanti Tyres Limited, Oak House, Woodlands
Park, Ashton Road, Newton-le-Willows, , WA12 0HF,
Merseyside, UK
(74) MIRKOV Relja, Patrijarha Joanikija 14,
11000 Beograd, RS

(11) 11613
(51) 26-05
(21) Д-75/2021
(15) 23.11.2021.
(22) 18.8.2021.
(30) Д-75/2021 18.8.2021. RS
(28) 3
(54) ABAŽUR
(73) STEVANOVIĆ GAVROVIĆ Irina, Španskih
boraca 14/13, 11070 Novi Beograd, RS
(72) STEVANOVIĆ GAVROVIĆ Irina, Španskih
boraca 14/13, 11070 Novi Beograd, RS
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(72) RADULOVIĆ Danko, Bulear kralja Aleksandra
183/III/10, 11000 Beograd, RS,
MIJOVIĆ Pavle, Repiška 54, 11000 Beograd, RS i
MIJOVIĆ Bogdan, Repiška 54, 11000 Beograd, RS

(11) 11614
(51) 32-00
(21) Д-28/2021
(15) 23.11.2021.
(22) 1.4.2021.
(30) Д-28/2021 1.4.2021. RS
(28) 1
(54) DEKORATIVNI UZORAK ZA POVRŠINE
(73) DIMITRIJEVIĆ Zorica, Mitropolita Petra 19,
11000 Beograd, RS
(72) DIMITRIJEVIĆ Zorica, Mitropolita Petra 19,
11000 Beograd, RS

(11) 11615
(51) 13-03
(21) Д-30/2021
(15) 24.11.2021.
(22) 12.4.2021.
(30) Д-30/2021 12.4.2021. RS
(28) 1
(54) KONEKTORSKO KUĆIŠTE
(73) mBrainTrain d.o.o, Savska 19G/3, Savski venac,
11000 Beograd, (RS)
ЗИС / RS / IPO

(11) 11616
(51) 09-01
(21) Д-55/2021
(15) 24.11.2021.
(22) 15.6.2021.
(30) Д-55/2021 15.6.2021. RS
(28) 1
(54) BOCA ZA KEČAP, MAJONEZ, SENF
(73) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE POLIMARK BEOGRAD, Autoput BeogradNovi Sad 100b, 11080 Beograd , Zemun, (RS)
(72) POPOVIĆ Aleksandar, Bogdana Velaševića 1/1/2,
11030 Beograd, RS

(11) 11617
(21) Д-76/2021
(22) 26.8.2021.
(30) Д-76/2021 26.8.2021. RS

(51) 23-03
(15) 29.11.2021.
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(28) 1
(54) KAMIN
(73) ZLATKOVIĆ Predrag, Filipa Filipovića 12,
17500 Vranje, RS
(72) ZLATKOVIĆ Predrag, Filipa Filipovića 12,
17500 Vranje, RS

(11) 11618
(51) 07-04
(21) Д-83/2021
(15) 29.11.2021.
(22) 14.9.2021.
(30) Д-83/2021 14.9.2021. RS
(28) 1
(54) ĐEVĐIR
(73) DRINA PLASTIKA-86 DOO, Četvrta industrijska
7, 22330 Nova Pazova, (RS)
(72) TODOROVIĆ Stevan, Kraljice Natalije 42,
11000 Beograd, RS
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.09.2021. - 15.10.2021.године:
Дизајн број 10733 чији је носилац ZDRAVO
ORGANIC d.o.o., Kolarova bb, 21425 Selenča, RS,
престао је да важи дана 20.9.2021. године.
Дизајн број 10863 чији је носилац MLEKARA
ŠABAC AD ŠABAC, Крсмановача бб, 15000 Шабац,
RS, престао је да важи дана 28.9.2021. године.
Дизајн број 11187 чији је носилац
DRAGUTINOVIĆ Ninoslava, Sinđelićeva 17/1, 11000
Beograd , RS, престао је да важи дана 11.10.2021.
године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of
Entered Changes of Registered Designs
16.03.2022. - 15.04.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца дизајна рег. број
10566 промењена је у ALLIED DOMECQ SPIRITS &
WINE LIMITED, 20 Montford Place - Kennington,
London, England, SE11 5 DE, GB;
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ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ
ПОРЕКЛА / Indications of
geographical origin
Рег. бр: 70

ОБЛАЧИНКА

Датум подношења:

ИЗ

ОБЛАЧИНЕ
15.6.2015

Датум уписа у регистар:

Рег. бр: 73

БЕГЕЧКА

Датум подношења:
Датум уписа у регистар:

Име порекла

Врста производа:
сушена облачинска вишња

свежа, замрзнута и

Географско подручје:
Мерошина, Прокупље,
Блаце, Дољевац, Житорађа и градске општине
Црвени Крст и Палилула у граду Нишу

Ознака географског порекла:

Шаргарепа

Географско подручје:
Бегеч са делом атара
Футога, Гложара,Челарева
Рег. бр: 74
Датум подношења:

ВЛАСИНСКИ МЕД
7.6.2017

ЧИГОТА

Датум уписа у регистар:

Датум подношења:

30.12.2016

Ознака географског порекла:

Датум уписа у регистар:

31.3.2017

Ознака географског порекла:

Географска ознака

Врста производа:
туристичких услуга

пружање здравствених и

Географско подручје:
Чајетина, Златибор

део подручја општине

Географска ознака

Врста производа:

Рег. бр: 71

18.7.2017
Географска ознака

Врста производа:

Мед

Географско подручје:
Рег. бр: 75

Власинска висораван

СЈЕНИЧКА

Датум подношења:

СВРЉИШКИ

КРАВЉИ

СИР

23.10.2015

Датум уписа у регистар:

Ознака географског порекла:
Врста производа:
Географско подручје:
и Тутин

СТЕЉА
5.6.2017

Датум уписа у регистар:

Датум подношења:

5.10.2017
Име порекла
Стеља
Општина Сјеница

26.4.2017

Ознака географског порекла:

Име порекла

Врста производа:
саламури

Пуномасни меки сир у

Географско подручје:

Подручје општине Сврљиг

ЗИС / RS / IPO

12.5.2017
4.7.2017

13.12.2016

Ознака географског порекла:

Рег. бр: 72

ШАРГАРЕПА

Рег. бр: 76

ИВАЊИЧКИ

КРОМПИР

Датум подношења:

27.6.2017

Датум уписа у регистар:

27.4.2018

Ознака географског порекла:

Географска ознака
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Врста производа: Кромпир црвена сорта Дезире
и Бела роса и бела сорта Агрија, Карера, Кенебек
и Ривијера

Рег. бр: 79
Датум подношења:

18.4.2019

Географско подручје:
Општина Ивањица и
поједина села на подручју општина Ариље, Лучани,
Краљево, Рашка, Сјеница, Пријепоље и Нова
Варош

Датум уписа у регистар:

28.5.2019

Рег. бр: 77

ЛЕСКОВАЧКА

Датум подношења:

СПРЖА

ЗЛАКУСА

Ознака географског порекла:
Врста производа:

Ручно рађена лончарија

Географско подручје:
Села Злакуса, Рупељево,
Торјани, Радовци, Здравчићи, Врањани

23.11.2017

Датум уписа у регистар:

6.6.2018

Ознака географског порекла:

Име порекла

Рег. бр: 80

ДЕЛИБЛАТСКИ

Датум подношења:

Врста производа:
Спржа-производ на бази
свињског меса и масти

Датум уписа у регистар:

Географско подручје:

Врста производа:

Рег. бр: 78

Име порекла

Јабланички округ

ПЕШКИРИ

ШАБАЧКОГ

КРАЈА

21.12.2018
28.5.2019

Ознака географског порекла:

Географско подручје:

МЕД

Географска ознака
Цветни мед

Делиблатска пешчара

Датум подношења:

19.7.2018

Рег. бр: 81 ПИРОТСКА ПЕГЛАНА КОБАСИЦА

Датум уписа у регистар:

30.8.2018

Датум подношења:

26.2.2021

Датум уписа у регистар:

17.3.2022

Ознака географског порекла:
Врста производа:

Име порекла

Ручно рађени пешкири

Географско подручје:
Шабац, Лозница,
Богатић, Владимирци, Коцељева

Ознака географског порекла:
Врста производа:

Име порекла

Ферментисана кобасица

Географско подручје:
Пирот, рубна
подручја општина Књажевац и Димитровград
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ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (EUIPO)
18. LIAISON САСТАНАК КООПЕРАЦИЈЕ, 27. LIAISON САСТАНАК ЗА ЖИГОВЕ И
7. ANTI-SCAM NETWORK САСТАНАК
Аликанте, Краљевина Шпанија, 21-23. марта 2022. године
ИЗВЕШТАЈ
Марија Божић, помоћник директора Завода за интелектуалну својину
27. Liaison састанак за жигове
На 27-ом Liaison састанку за жигове, након
усвајања закључака са претходног 26-тог састанка,
учесници су обавештени о напретку пројекта за
усвајање принципа заједничке праксе држава
чланица у области жигова, под називом ЦП13 –
Несавесно поднете пријаве жигова, као и о
планираним активностима за 2022. годину. Као
циљеви усаглашавања принципа заједничке праксе
ЦП13 поменути су: постизање сагласности у
погледу концепта несавесно поднете пријаве,
терминологије, као и препознавање фактора који
могу да омогуће релевантну процену у случајевима
несавесно поднетих пријава жигова. Објава нацрта
принципа заједничке праксе ЦП13 планирана је за
октобар 2022. године. Поднет је извештај о
напретку пројекта ЦП14 који се односи на усвајање
принципа заједничке праксе држава чланица у
случајевима пријава поднетих противно јавној
политици и прихваћеним моралним принципима,
као и о планираним активностима за 2022. годину.
Као циљеви пројекта ЦП14 означени су постизање
сагласности у погледу концепата јавне политике и
прихваћених моралних принципа као и других
повезаних концепата, сагласност о заједничким
критеријумима за процену да ли је неки знак
противан јавној политици или прихваћеним
моралним принципима, као и о примерима који би
илустровали препознате критеријуме. Учесници су
обавештени и о пројекту праћења и извештавања о
примени раније усвојених принципа заједничке
праксе држава чланица, посебно у судским
поступцима и одлукама EUIPO-а и завода држава
чланица. Поднет је извештај о спровођењу
Акционог плана Одбора за жалбе (ВОА) EUIPO-а,
за сарадњу са националним заводима и
удружењима корисника. Акциони план има за циљ
повећање ефикасности рада Одбора за жалбе,
побољшање квалитета рада путем промоције
усаглашене и повезане праксе у одлучивању,
повећање правне сигурности и веће предвидивости
за кориснике. Као циљеви су наведени и
побољшање транспарентности рада, одговорности
и контроле рада Одбора за жалбе. Као методе
постизања усаглашености у раду наведени су
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разматрање праксе односно ранијих одлука,
упућивање на одлуке Grand Board-а, правне
консултације,
консултовање
EUIPO-ове
Методологије, увид у пројекте европске сарадње.
Такође, у току је поступак ревизије Методологије
EUIPO-а, представљен је план рада за 2022. годину
и 2023. годину, размотрени су коментари
корисника, од којих је 40% усвојено. Учесници су
обавештени о главним изменама Методологије
поступања EUIPO-а, као што су усаглашавање са
принципима праксе ЦП8 и ЦП11, увођење новог
поглавља посвећеног ознакама географског
порекла. Представљен је план обука EUIPO-а за
2022. годину, који обухвата 752 доступна онлајн
курса, од којих је 349 са сертификатима. Курсеве је
до сада похађало 28.155 корисника, од којих су
најпопуларнији вебинари уторком који су доступни
свима, као и вебинари намењени искључиво
запосленима у EUIPO-у и националним заводима
(Masterclasses). EUIPO има у понуди и вебинаре
намењене различитим корисницима, као што су
програми за обуку из жигова и дизајна, семинари
на тему система контроле квалитета, годишњe
INTA-EUIPO обуке и сл.
18. Liaison састанак кооперације
На 18-ом Liaison састанку кооперације поднет
је извештај о раду радних група за европску
кооперацију. Најзначајније активности радних
група усмерене су на унапређење база података
ТМview и Design View, изради њихове верзије за
мобилне уређаје, новог интерфејса и функција, а у
циљу успешније контроле садржаја и бољег
коришћења. У току је израда новог алата подршке
претраживању жигова – TMST која укључује и
могућност претраживања екстерних база података
и са којим су чланови радне групе имали прилику
да се упознају. Такође, у току су активности на
ажурирању Принципа заједничке праксе ЦП1 и
ЦП2, унапређењу спровођења Принципа заједничке
праксе ЦП3 што је праћено израдом додатних
материјала за обуку. Представљене су даље
активности на изради Принципа заједничке праксе
ЦП13 – Несавесно поднете пријаве жигова и ЦП14
– Жигови који су у супротности са јавним поретком
и основним моралним принципима. Нарочита
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пажња посвећена је подршци малим и средњим
предузећима (SME) која се огледа првенствено у
бољем информисању, решавању спорова и помоћи
у вези заштите интелектуалне својине (промоција,
развијање свести, обука, пружање услуга).
Наведено је да је током 2021. године, 12.078 SMEs
добило средства из фонда за подршку, да је
подршка имала за резултат 10.832 активности у
вези интелектуалне својине, да је просечна
исплаћена сума 484 Евра, да је одржано 1.612
промотивних активности.
Када
је
у
питању
билатерална
и
мултилатерална сарадња, као најзначајнији циљеви
су представљени - проширење EUIPO-вих алата,
стандарда и праксе на нова тржишта и развој
заједничких алата у сарадњи са корисницима изван
ЕУ, као и развој сарадње са заводима за
интелектуалну својину и удружењима корисника
изван територије ЕУ. Нарочита пажња посвећена је
сарадњи са WIPO-ом на пољу размене база
података, решавања спорова корисника, обука
посвећеним спровођењу права и намењеним SMEs,
размени информација, учешћу у раду радних група,
сталним комитетима и другим релевантним
састанцима. Такође, изнета је информација у вези
сарадње са ЕРО-ом која се огледа у постојању
заједничких
радних
планова,
одржавању
билатералних састанака у вези заједничких
активности, учествовању на састанцима управних
тела ЕРО-а, као и различитим активностима, као
што су организовање вебинара, израда заједничких
студија и учешће на заједничким пројектима.
Представљени су статистички подаци у вези
пројеката изван територије ЕУ који обухватају
Кину, Латинску Америку, Африку, Грузију,
Југоисточну Азију у вредности од € 44.88 M, од
којих EUIPO учествује са € 11.2 M (25% of total).
Током 2021. године у оквиру ових пројеката
спроведена
је
141
активност
на
пољу
интелектуалне својине.
7. Anti-Scam Network састанак
На 7-ом Anti-Scam Network састанку
одржаном 23. марта 2022. године, EUIPO је
представио активности у циљу спречавања превара
преко интернета, посебно копирања назива и логоа
EUIPO-а, као и потписа службеника у писмима и
електронској пошти која се шаље корисницима у
циљу навођења на плаћање новчаних износа на
рачуне превараната. Као последица активности на
спречавању превара угашено је преко 100 рачуна у
банкама, идентификовано је преко 40 лица која се
баве овим активностима, у току је 17 судских
поступака у 7 држава. Приказани су статистички
подаци о броју преварних мејлова и телефонских
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позива клијентима у вези лажних рачуна којих је у
2021. години било 1.969, што је за 29% више у
односу на претходну годину. Такође, на интернет
страници
EUIPO-а,
налази
се
линк
са
информацијама у вези преварних рачуна. Најновија
преварна активност је слање лажних подсетника за
плаћање такси EUIPO-у. Наглашено је да EUIPO
никад не шаље рачуне или захтеве за плаћање таксе
корисницима, да се сва комуникација одвија преко
портала User Area где се могу потпуно сигурно
вршити плаћања или добити информације. О
успешности активности у вези спречавања превара
говори и велика посећеност интернет странице
EUIPO-а посвећене овој тематици, која је током
2021. године имала 50.700 прегледа и 50.259
преузимања докумената. Приказани су поједини
случајеви успешних активности на спречавању
превара са лажним рачунима у Грузији, Чешкој,
Мађарској, Литванији и Немачкој, који су
резултирали покретањем судских поступака у овим
државама. Као главни циљеви даљих активности на
спречавању превара са лажним рачунима поменути
су унапређење сарадње са заводима за
интелектуалну својину, ближа сарадња са локалним
полицијским органима и тужилаштвом, доношење
пресуда у кривичним поступцима против
превараната. Представник пољског Патентног
завода одржао је презентацију у вези случаја са
лажним одлукама тог Завода потписаним од стране
директора Завода, као и активностима које су
преузели тим поводом, као што су објављивање
упозорења и лажних одлука на веб сајту Завода и
друштвеним медијима, подношење захтева банкама
за гашење рачуна превараната, обавештавање
полиције и тужилаштва, информисање удружења
предузетника и професионалних заступника.
Представник америчког Завода за патенте и жигове
(USPTO) одржао је презентацију стратегије за
борбу против превара. Преваранти наводе
кориснике да плате таксе за непотребне услуге,
представљајући се као USPTO, лажно нуде
подношење пријава по нижим ценама и онда
„отимају“ пријаве и регистрације. Представљене су
различите активности у циљу спречавања оваквих
радњи, као што су реорганизација система
регистрације жигова, примена административних и
судских санкција, комуникација и информисање
корисника и платформи за електронску трговину о
преварама. Изнето је да су корисници наведени да
плате између 1.500.000-3.500.000 долара, да је
штету претрпело око 2.900 лица. Поменут је случај
кинеског пуномоћника који је поднео 14.000
пријава жигова у име кинеских пријавилаца
користећи лажне адресе. Ове пријаве су одбачене, а
и обавештени су судски органи. Такође, наведен је
и случај кинеског пуномоћника који је поднео
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пријаве жигова за познате/чувене жигове у циљу
њихове
регистрације
и
даље
трговине
кривотвореном робом која би била обележена тим
чувеним жиговима. USPTO је одбацио ове пријаве
и обавестио „Амазон“ платформу у циљу
повлачења фалсификоване робе из продаје. USPTO
има посебну интернет страницу посвећену борби
против превара на којој се корисници могу
информисати како да избегну преваре, како да
поступе у случају да су жртве преваре и који су
најновији случајеви преварних радњи. На крају,
EUIPO је поднео извештај о резултатима
активности против превара, наводећи успешну
сарадњу са Еурополом, успешно окончање судског
поступка у Грузији, постављање информација о
преварним активностима на сајт, одржавање
радионице на ову тему у децембру 2021. године.
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