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

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције
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

Назначење 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)
(554)

Indication to the effect that the mark is a collective
mark, a certification mark or a guarantee mark
Three-dimensional mark

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

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

ЗИС / RS / IPO

(526)
(531)
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2020-2295

(220) 24.12.2020.
(442) 15.04.2022.
(731) Roaming Solutions d.o.o. Beograd-Savski venac,
Облаковска бр. 51, Београд, RS
(540)

38 услуге телекомуникација.
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.
(210) Ж- 2021-428

(531) 27.05.01; 27.05.10
(591) тамно сива.
(511) 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, акумулацију, 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.
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.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
37
грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања уско везане за извођење грађевинских
радова у области кабловских телекомуникација које
у својству извођача или подизвођача пружа
предметно друштво и то поставка стубова
телекомуникационе мреже и поставка оптичких
каблова.
6

(220) 12.03.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Heinz Italia S.p.A., Via Migliara 45 ,
I-04100 Latina , IT
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.16; 02.09.01; 07.05.06; 07.05.08; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.14
(591) циклама, бела, зелена, црвена.
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене за
медицинске намене; храна за бебе и новорођенчад;
напици за новорођенчад; дијететски додаци за људску
употребу; дијететска пића за бебе прилагођена за
медицинску примену; намирнице за посебне медицинске
сврхе; дијететске супстанце за новорођенчад, бебе, малу
децу и децу; млеко у праху [храна за бебе]; млеко у
праху за одојчад; додаци исхрани; пудери, лосиони,
креме и препарати за купање за медицинске сврхе,
намењени нарочито бебама и малој деци; фармацеутски
препарати и природни лековити препарати; грудни
улошци за дојење; упијајући производи за личну
хигијену; пелене за бебе и за инконтиненцију;
једнократне пелене; текстилне пелене; препарати за
олакшање раста зуба; влажне марамице натопљене
фармацеутским лосионима; фластери, материјали за
завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска
смола; дезинфекциона средства.
29 месо, риба, живина и дивљач; месни екстракти;
конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и
поврће; желеи, џемови, компоти; јаја; млеко, сир,
путер, јогурт, сушено млеко, млеко у праху и други
млечни производи; замрзнуто-сушено воће и поврће;
воћне плочице; пулпа од поврћа; воћна пулпа; пиреи
од поврћа; пире од воћа; пире и пулпа који се састоје
ЗИС / RS / IPO
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првенствено од меса, рибе, живине, дивљачи, воћа
и/или поврћа; грицкалице од воћа и/или поврћа;
десерти и пудинзи, углавном од млека, млечних
производа и/или воћа; готова и полуприпремљена
јела, која се састоје првенствено од меса, живине,
дивљачи, рибе, воћа, поврћа, јаја, млечних
производа, махунарки и/или кромпира; супе;
конзервисано месо, риба, живина, дивљач, поврће,
воће и млеко; јестива уља и масти.
30 кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, тестенина и
резанци; тапиока и саго; гриз; брашно и производи од
житарица и псеудо житарица, житна каша, просена
каша, пудинг од гриза, каша од пира, хранљиве
плочице на бази житарица, намирнице на бази
житарица за људску употребу; сутлијаш; хлеб, колачи и
посластице; пекарски производи; колачи; кекс;
бисквити; грицкалице, нарочито чипс, екструдиране
грицкалице, грицкалице на бази житарица, грицкалице
на бази пиринча, грицкалице које се састоје од
производа од житарица, грицкалице од кромпировог
брашна, грицкалице припремљена од кукурузног
брашна, грицкалице од интегралних житарица,
грицкалице направљене од муслија, грицкалице од
скроба од житарица, грицкалице од презли, грицкалице
које се првенствено састоје од хлеба; готова јела и
полуприпремљена јела, која се првенствено састоје од
житарица, псеудо-житарица, препарата од житарица,
препарата од псеудо-житарица, пиринча и/или
тестенине; 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 за освежавање.
(210) Ж- 2021-823

(220) 12.05.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Луција Селаковић Лабат, Фрушкогорски пут
195, 21208, Сремска Каменица, RS
(540)

(531) 01.01.25; 25.12.01; 26.03.04; 29.01.14
(591) жуто-зелена, пурпур, бела, сива.
(511) 16 фотографије; материјали за обуку и наставу
нарочито дијаграми, графикони, графички прикази,
табеле, панои, штампана упутства и објешњења;
урамљене или неурамљене литографије, слике и
акварели.
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41 образовне услуге и припремање обука; организовање
и вођење конференција, конгреса, симпозијума и
духовно-материјалних обука и предавања; издавање
књига и текстова; писање филозофских текстова; писање
текстова песама; фотографисање.
42 услуге индустријског и графичког дизајна.
(210) Ж- 2021-834

(220) 13.05.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Луција Селаковић Лабат, Фрушкогорски пут
195, 21208, Сремска Каменица, RS
(540)

(531) 26.02.05; 26.03.07; 27.03.15; 27.05.13
(511) 16 фотографије; материјали за обуку и наставу
нарочито дијаграми, графикони, графички прикази,
табеле, панои, штампана упутства и објашњења;
урамљене или неурамљене литографије, слике и акварели.
41
образовне услуге и припремање обука;
организовање и вођење конференција, конгреса,
симпозијума и духовно-материјалних обука и
предавања; издавање књига и текстова; писање
филозофских текстова; писање текстова песама;
фотографисање.
42 услуге индустријског и графичког дизајна.
(210) Ж- 2021-1027

(220) 08.06.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Four Dots DOO Novi Sad, Светозара Милетића
28, 21000, Нови Сад, RS
(740) Владимир Шећеров, адвокат, Илије
Огњановића 1, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 16.03.17; 24.17.02; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) наранџаста, бела.
7
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(511) 35 оптимизација интернет претраживача [сеарцх
енгине оптимисатион - сео]; саветовање које се односи на
оптимизацију
софтвера
за
претрагу
интернета.консултације које се односе на оптимизацију
софтвера за преглед интернета за промотивне продаје;
оптимизација
интернет
странице;
оптимизација
претраживача за промоцију продаје; оптимизација
програма за преглед интернета; оптимизација радњи за
апликације; услуга израде маркетиншких планова везаних
за оптимизацију итернет претраживача; оптимизација
саобраћаја са интернет странице; домашај електронске
поште; квалитативно грађење линкова; оптимизација
брзине и виталних функција интернет страница; услуге
маркетинга у социјалним медијима; стратегија
друштвених медија и маркетиншко саветовање; циљни
маркетинг; стратегија маркетинга садржаја; партнерски
маркетинг; ревизија пословања; услуге дигиталног
оглашавања;
онлајн
маркетинг;
маркетиншка
истраживања; услуге компјутеризованог истраживања
тржишта;
израђивање
профила
потрошача
за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; консултације у
пословном управљању; саветодавне услуге у пословном
управљању; консултације у вези са избором особља;
консултантске услуге у пољу менаџмента он лајн
репутације [он лине репутатион манагемент - орм];
пословно управљање и организационо саветовање;
саветовање које се односи на оптимизацију софтвера за
претрагу интернета.консултације које се односе на
оптимизацију софтвера за преглед интернета за
промотивне продаје; оптимизација интернет странице;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
оптимизација програма за преглед интернета.оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање]; услуге
менаџмента сервиса плаћања по клику.
42 софтвер у виду сервиса [саас]; консултантске
услуге у пољу софтвера у виду сервиса [саас]; израда
и одржавање веб страница; израда и одржавање веб
сајтова; израда и одржавање веб страница за друге.

(531) 03.07.05; 03.07.24; 19.01.04; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13; 29.01.15
(591) жута, окер, тамно плава, црвена, бела.
(511) 25
одећа; обућа; покривала за главу.
32
пива; минералне и газиране воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
енергетска пића; сирупи и други препарати за
производњу напитака.
33 алкохолна пића (осим пива).

(210) Ж- 2021-1050

(511) 30 масни бисквит са какао преливом и млечним
пуњењем; масни бисквит са какао преливом и какао
пуњењем; пуњени преливени масни бисквит; бисквит.

(220) 11.06.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Књаз Милош а.д., Крћевачки пут 26, 34300,
Аранђеловац, RS
(740) Адријана Деспотовић, Крћевачки пут 26,
34300, Аранђеловац
(540)

(210) Ж- 2021-1265

(220) 20.07.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Balkan star doo, Мајора Бранка Вукосављевића
76a, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.01.02; 01.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена.
(511) 45 менаџмент ауторских права.
(210) Ж- 2021-1434

(220) 19.08.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
(540)

O LA LA

(210) Ж- 2021-1630

(220) 21.09.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Жељка Милошевић, Вукице Митровић 42,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.11; 24.15.11; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.17
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(511) 6 кутије од обичног метала.
9
апарати за анализу ваздуха и индикатори
температуре.
20 кутије од дрвета или пластике.
35 пружање комерцијалних и пословних контакт
информација, дистрибуција рекламног материјала
рекламирање; оглашавање; маркетинг; оглашавање
на
отвореном;
циљни
маркетинг;
онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи.
(210) Ж- 2021-2061

(220) 24.11.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) VELOLUX DOO, Народног фронта 10, 21000,
Нови Сад, RS
(740) Гаврић Чуквас Славенка , Максима Горког 17а,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04
(591) светло плава
(511) 5 фунгициди; хербициди.

Ж
(531) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24; 26.04.15; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела
(511) 9 брзинометри за бицикле; брзинометри за
возила; машине и инструменти за мерење или
тестирање; циклорачунари; машине и апарати за
телекомуникацију; електронске машине; апарати и
њихови делови.
11 електричне лампе; други апарати за осветљење и
њихови делови и опрема; уређаји за осветљење за
возила; светла за бицикле и возила; лед светиљке;
лед лампе; лед светла за бицикле; рефлектори за
возила; рефлектори за бицикле; рефлектори за лампе.
12 моторна возила на два точка; бицикли и њихови
делови и опрема, осим гума и унутрашњих гума.
(210) Ж- 2021-2156

(220) 14.12.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Privredno društvo za informatiku 011 info.com
d.o.o., Савска 31, Београд, RS
(740) Игор Олујић, адвокат, Цара Душана 2, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-2098

(220) 01.12.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Dunav fashion group doo Beograd, Милоша
Поцерца 30, спрат 1, стан 7 , 11090 Београд, RS
(740) Дарко Јашаревић, адвокат, Милешевска 24/9 ,
11000, Београд
(540)

(531) 26.03.23; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.04
(591) тамно плава
(511) 25 обућа; папуче.
(210) Ж- 2021-2115

(220) 06.12.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) CATEYE CO., LTD., 8-25, Kuwazu 2-chome,
Higashisumiyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka, JP
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

(531) 02.01.16; 03.07.24; 23.01.01; 25.05.01; 26.04.14;
26.04.15; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, наранџаста, бела
(511) 35
оглашавање; вођење; организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
42 научне и технолошке услуге и истраживање и
пројектовање у вези са наведеним услугама; услуге
индустријске анализе, истраживања и дизајна;
пројектовање и развој компјутерског хардвера и
софтвера.
(210) Ж- 2021-2157

(220) 14.12.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Privredno društvo za informatiku 011 info.com
d.o.o., Савска 31, Београд, RS
(740) Игор Олујић, адвокат, Цара Душана 2, Београд
(540)

9

Ж
(531) 01.17.11; 24.17.02; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, наранџаста, сива
(511) 35
оглашавање; вођење; организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
42 научне и технолошке услуге и истраживање и
пројектовање у вези са наведеним услугама; услуге
индустријске анализе, истраживања и дизајна;
пројектовање и развој компјутерског хардвера и софтвера.
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37 конструисање; грађевински надзор; информације
у вези са изградњом; консултације о грађењу.
42 архитектонске услуге; саветовање из области
архитектуре; грађевинско пројектовање.
(210) Ж- 2021-2198

(220) 21.12.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Стефан Николић, Никите Толстоја 157, 26300,
Вршац, RS
(540)

(210) Ж- 2021-2160

(220) 14.12.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Piroćanci d.o.o., Улица 14, број 16, 18307,
Пирот, Крупац, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 28.05.00;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) 29 сир, качкаваљ и остали млечни производи;
пеглана кобасица; ајвар.
(210) Ж- 2021-2169

(220) 15.12.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) Александар Лалић, Мурманска 5/15, ЗвездараБеоград, RS
(540)

(531) 17.05.02; 25.05.01; 26.04.22; 27.05.01; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, жута, бела
(511) 30 кафа, чај, какао и замена кафе; производи од
житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи;
чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; шећер,
мед, меласа; прашак за пециво; со, додаци јелима, зачини,
конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и други
додаци јелу; лед (замрзнута вода); биљни препарати за
употребу као замена за кафу; цикорија [замена за кафу];
замене за кафу; капсуле кафе, напуњене; пића од кафе са
млеком; пића на бази кафе; ледена кафа; ледена пића на
бази кафе; безалкохолни приправци за прављење
напитака; приправци за прављење напитака [на бази
кафе]; ароме за кафу; инстант кафа; кафа без кофеина;
еспресо кафа, капучино; концентрати кафе; кафа у зрну;
кафа [пржена, у праху, у гранулама или у пићима].
32
безалкохолни напици са укусом кафе.
36 прикупљање прилога за добротворне фондове.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; услуге кафеа;
услуге кафетерија.
(210) Ж- 2021-2257

(531) 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24; 26.05.04; 26.11.11;
27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) сива, наранџаста
(511) 35 помоћ у пословном управљању; пословно
управљање и организационо саветовање; консултације у
вези са пословним организовањем; саветодавне услуге у
пословном управљању; услуге управљања пословним
пројектима за грађевинске пројекте.

10

(220) 28.12.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић,
Призренска 4, Београд
(540)
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Гласник интелектуалне својине 2022/4a
Intellectual Property Gazette 2022/4a
(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела
(511) 5 фармацеутски препарати; средства за варење за
медицинску употребу; лекови за ублажавање стомачног
затвора; лаксативи; алгинати за фармацеутске намене;
алуминијум ацетат за фармацеутску употребу; гвајакол
за фармацеутску употребу; гума за медицинске сврхе;
детерџенти за медицинску употребу; ензими за
медицинску употребу; желатин за медицинску употребу;
магнезијум за фармацеутску употребу; нафтни желе
[вазелин] за медицинску употребу; пектин за
фармацеутску употребу; пепсин за фармацеутску
употребу; пептони за фармацеутску употребу; пургативи
[средства за чишћење]; сирупи за фармацеутску
употребу; скроб за дијететске или фармацеутске
потребе; целулозни естри за фармацеутску употребу;
субнитрати бизмута за фармацеутску употребу.
35
дистрибуција узорака; дистрибуција рекламног
материјала; маркетинг; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау per click
оглашавање]; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
писање рекламних текстова; презентација производа
путем средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
презентација робе; прикупљање информација у
компјутерске базе података; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање спорских догађаја; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба и
услуга; пружање корисничких прегледа у комерцијалне
или рекламне сврхе; развој концепта оглашавања;
рекламирање преко плаката; рекламирање преко
телевизије;
рекламирање
слањем
наруџбеница;
рекламирање на радију; тражење спонзорства; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе; услуге
малопродаје фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге односа са
медијима; услуге праћења тржишта; услуге праћења
конкуренције; услуге посредовања у трговини; услуге
телемаркетинга; циљни маркетинг.
(210) Ж- 2021-2258

(220) 28.12.2021.
(442) 15.04.2022.
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска
4, Београд
(540)

Ж
(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела
(511) 5 фармацеутски препарати; средства за варење
за медицинску употребу; лекови за ублажавање
стомачног затвора; лаксативи; алгинати за
фармацеутске намене; алуминијум ацетат за
фармацеутску употребу; гвајакол за фармацеутску
употребу; гума за медицинске сврхе; детерџенти за
медицинску употребу; ензими за медицинску
употребу; желатин за медицинску употребу;
магнезијум за фармацеутску употребу; нафтни желе
[вазелин] за медицинску употребу; пектин за
фармацеутску употребу; пепсин за фармацеутску
употребу; пептони за фармацеутску употребу;
пургативи [средства за чишћење]; сирупи за
фармацеутску употребу; скроб за дијететске или
фармацеутске потребе; целулозни естри за
фармацеутску употребу; субнитрати бизмута за
фармацеутску употребу.
35 дистрибуција узорака; дистрибуција рекламног
материјала; маркетинг; маркетиншка истраживања;
непосредно оглашавање путем поште; обавештења о
пословима; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; објављивање рекламних
текстова; оглашавање; оглашавање плаћањем по
клику [рау per click оглашавање]; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; писање
рекламних текстова; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
презентација робе; прикупљање информација у
компјутерске базе података; промоција робе и услуга
кроз спонзорисање спорских догађаја; пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга; пружање корисничких
прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; развој
концепта оглашавања; рекламирање преко плаката;
рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем
наруџбеница; рекламирање на радију; тражење
спонзорства; услуге графичке обраде материјала за
рекламне сврхе; услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала; услуге односа са медијима;
услуге
праћења
тржишта;
услуге
праћења
конкуренције; услуге посредовања у трговини;
услуге телемаркетинга; циљни маркетинг
(210) Ж- 2022-15

(220) 10.01.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

RIVIAN
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Ж
(511) 12 структурни делови бицикла; електрични
бицикли; структурни делови електричних бицикала;
компоненте
електричних
бицикала
посебно
прилагођене за електричне бицикле, наиме, комплети
батерија, контролори мотора, електромотори,
команде за гас, помоћни сензори за педале, дисплеј
конзола, кабловски свежањ, ланчаници, касете,
ланци; рамови за бицикле; педале за бицикле; трубе
за бицикле; кочнице за бицикле; ланци за бицикле;
зупчаници за бицикле; точкови за бицикле; седишта
за бицикле; гуме за бицикле; полуге за бицикле;
ознаке за бицикле; блатобрани за бицикле; мотори за
бицикле; седала за бицикле; пумпе за бицикле; звона
за бицикле; управљач за бицикле; приколице за
бицикле; ножице за ослањање бицикла; цеви за
седишта бицикла; прилагођене навлаке за бицикле;
жбице за точкове за бицикле; фелне за бицикле;
сталци за бицикле; каишеви за педале бицикла;
делови за бицикле, наиме, зупчаници; носачи за
флаше за воду на бициклу; носачи за бицикле за
возила; пумпе за бициклистичке гуме; унутрашње
гуме за бицикле; делови за бицикле, односно
дискови точкова; делови за бицикле, наиме папучице
за кочницу.
(210) Ж- 2022-62

(220) 19.01.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) ELIXIR GROUP DOO ŠABAC, Хајдук
Вељкова 1, 15000, Шабац, RS
(540)

(531) 26.05.01; 26.05.08; 26.05.10; 26.05.12; 26.05.16;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) 382C, black 7C
(526) EcoLager
(511) 39
превоз и складиштење отпада.
40 рециклажа отпада и смећа; прерада отпада
(трансформација); уништавање отпада и смећа;
спаљивање отпада и смећа; сортирање отпада и
материјала за рециклажу (прерада); рециклирање
(рециклирање отпада).
(210) Ж- 2022-73

(220) 19.01.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) European Refreshments Unlimited Company,
Southgate, Dublin Road, Drogheda A92 YK7W, IE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
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(540)

(531) 25.05.03; 25.05.25; 26.04.05; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08
(591) розе, црна
(511) 32 пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за прављење напитака.
(210) Ж- 2022-89

(220) 20.01.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Spirella S.A. , Tannenstrasse 98 , 8424 Embrach , CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

SPIRELLA
(511) 6 металне куке за одећу; шарке од метала;
метални рукохвати за каду; роштиљи од метала; куке
за одећу од метала; мердевине [металне]; металне
дршке за метле; алуминијумска фолија; метални
рукохвати за тушеве; металне шипке за тушеве;
металне шипке за тушеве које се могу продужити;
метална врата и делови и опрема за њих; мердевине
[металне]; контејнери за паковање од метала.
11 даске за тоалетне шоље; главе тушева; тоалетне
шоље; вентилатори за димњаке; овлаживачи ваздуха;
апарати за кување јаја; дозатори за дезинфекциона
средства за тоалете; термофори; расхладне кутије.
20 куке за одећу које нису од метала; шнале и траке
за држање завеса; огледала за купатило; пластични
вакумски држачи; прстенови за туш завесе; шипке за
туш завесе; шарке, које нису од метала; ручна
огледала [тоалетна огледала]; ормарићи за лекове;
ормарићи са огледалима; колица за сервирање чаја;
корпе, неметалне; намештај за купатило; преносива
седишта за каде; столице за купатила; седишта за
тушеве; неметални рукохвати за тушеве и каде;
неметални рукохвати за тушеве; неметалне шипке за
тушеве које се могу продужити; пластичне ручице;
заштите за камине; постоља за саксије за цвеће
[намештај]; навлаке за одећу [гардеробне];
гардеробни ормани; навлаке за одећу [за чување];
сталци за одећу на точкиће; вешалица за одећу;
ципеларници; вешалица за одећу; полице за
ЗИС / RS / IPO
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складиштење; намештај; намештај од бамбуса;
ормари за складиштење; намештај за излагање робе;
сандуци (намештај); високе комоде са фиокама;
кутије од дрвета или пластике; кутије за алате,
неметалне, празне; хоклице; хоклице за пеглање;
креденци за посуђе; ручна колица [намештај];
пластичне копче за затварање торби и кеса,
неметалне; дршке за метле, неметалне; дрвене дршке
за метле; пластичне корпе за веш, неметални сандуци
за тканине за домаћинство; сандуци, неметални;
пластични граничници за врата; наддушеци; ормани
за документа; полице за документа (намештај); куке
за купатилске пешкире које нису од метала; кукице и
прстенови за туш завесе; степенице [мердевине],
неметалне; самостојеће полице за алат; постоља за
саксије за цвеће [намештај]; душек од сламе;
ормарићи за пешкире [намештај]; држачи за пешкире
за купатило; посуде, пластичне за амбалажу; држачи
за пешкире, неметални, причвршћени.
21 сталци за четкице за зубе; пластичне чаше;
држачи за сапуне; посуде за сапун; четке за тоалет;
прстенови за пешкире; држачи тоалетног папира;
држачи четки за тоалет; посуде за куглице од вате;
држачи за пешкире (прибор за купатило); канте за
смеће; кухињски ражњићи од метала; кухињски
прибори; тањирићи за саксије; саксије; носачи за
цвеће и биљке [цветни аранжмани]; кофе; канте за
испирање;
пластичне
канте;
пластичне
шпахле/стругачи за кофе и канте; канте за заливање;
боце са пумпицом за распршивање; стони држачи
салвета; сталци за сушење веша; сталци за сушење
одеће; даске за пеглање; навлаке за даске за пеглање;
еластичне навлаке за даске за пеглање; вешалице за
одећу; сталци за пегле; тигањи; тигањи за палачинке;
неметалне шерпе; стругачи за шерпе и тигање;
шерпе; лонци; стаклени пекачи; мали тигањи; посуде
за кување [без електричног загревања]; термоси;
термоси; расхладне боце; четке за флаше; полице за
вино; отварачи за флаше; термоси; декоративни
бокали; посуде за кување кафе [џезве], неелектричне; филтери за кафу, који нису од папира,
као делови неелектричних кувала за кафу; расхладне
торбе и кесе; кесе за конзервирање намирница; кесе
за хлеб; држачи за капсуле за кафу; сталци за сушење
посуђа; држачи за посуђе; полице за зачине;
кухињске даске за сецкање; термички изоловане
боце за храну или пиће; термоизоловани поклопци за
тањире и посуђе; склопиви заштитни поклопци за
намирнице; поклопци за микроталасне пећнице;
филтери за чај; ренда за кућну употребу; ручни
млинови за употребу у домаћинству; четке за
рибање; цедиљке [кухињске справе]; цедиљке;
посуде за мешање салате; четкице за пецива;
прибори за роштиљ, наиме, хватаљке, виљушке,
прибор за хватање и окретање; подметачи [стони
прибор]; вадичепи; штапићи за коктеле; посуде за со
ЗИС / RS / IPO

Ж
и бибер; чиније за салату; жице за мућење,
неелектричне, за употребу у домаћинству; кашике са
рупицама и прорезима [кухињски прибор]; кашике за
преливање [кухињски прибор]; шпатуле за кухињу;
преса
за
бели
лук
[кухињски
прибор];
држачи/штипаљке
за
столњак;
овали
за
послуживање; стаклене чиније; тацна за печење;
мопови; мопови за брисање; кућне потрепштине;
оцеђивачи мопа; лопатице за смеће; склопиви
ђубровници; метле; четке за рибање; перјане
пајалице; механичке метле; пластичне метле за
спољну употребу; пластичне жице за мућење; четке
за чишћење за домаћинство; портвиши и метле;
четке за флаше; четке за прање судова; брисачи са
гумом за домаћинство; стругачи за прозоре; перјане
пајалице; четке за брисање прашине; вакум гума за
отпушавање одвода; крпе за чишћење; рукавице за
употребу у домаћинству; крпе за чишћење; сунђери;
штипаљке; корпе за штипаљке; четке за скидање
длачица са одеће; четке за одећу; лавори [посуде];
крпе за чишћење; млатилице за муве; посуде за
мешање [шејкери]; држачи за кухињски прибор;
лопатице за торте и колаче; рупичасте кутлаче;
сталци за дрва.
24 завесе за тушеве; пластични подметачи за јело;
мреже за комарце.
27 неклизајуће простирке за купатила; простирке за
купатила; неклизајуће декоративне подне облоге у
облику плоча; теписи; подметачи за тепихе;
неклизајуће простирке; пластичне простирке за
купатила, простирке за купатила од текстила;
простирке за купатила од папира, простирке за
купатила од тканине.
35 оглашавање; пословно управљање; презентација
робе на комуникацијским медијима у сврхе
малопродаје производа за домаћинство и предмета за
дом; малопродаја и велепродаја робе широке
потрошње, нарочито производа за домаћинство и
предмета за дом.
(210) Ж- 2022-157

(220) 03.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Предраг Ивановић, Мите Ракића 14, 11000,
Београд, RS
(740) Сава Миловановић, Пјарона Де Мондезира 8,
11000, Београд
(540)

Anti Shop
(511) 9 лп плоче; грамофонске плоче; грамофонске
плоче са музичким садржајем; дискови за снимање
звука; компакт-дискови за складиштење звука;
тонски носачи звука; компакт дискови, двд и други
дигитални носачи података; дигитална музика која се
може преузети; мелодије звона, слике и музика који
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Ж
се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и
бежичних уређаја; звуци звона за телефоне који се
могу преузети; мелодије за мобилне телефоне које се
могу преузимати; графички елементи за мобилне
телефоне који се могу преузети са интернета;
навлаке за уређаје за складиштење музике; навлаке
за портабл уређаје за репродукцију музике; навлаке
за мобилне телефоне; футроле за телефоне; футроле
за уређаје за складиштење музике; торбе за портабл
уређаје за репродукцију музике; торбице за мобилне
телефоне од тканине или текстилног материјала.
16 књиге; књиге са песмама или нотама; образовне
књиге; небелетристичке књиге; рукописи у књигама;
књижице; музичке партитуре у штампаном облику;
обележивачи за књиге;штампане књиге; штампане
књиге са нотама; штампане књиге у области
музичког образовања; штампане лекције; штампане
музичке партитуре; штампане награде; штампане
периодичне публикације о музици; штампане
позивнице; штампане публикације; штампани
календари; штампани леци; штампани материјали за
подучавање; штампани материјал са аутограмима;
штампани промотивни материјали; штампани
флајери; штампа у виду фотографија монографије;
новине; приручници; часописи [публикације];
честитке,
разгледнице;
музичке
честитке,
разгледнице; музички магазини; програми дешавања
као сувенири; проспекти; портрети; постери; слике;
урамљени постери; разгледнице; фотографије са
аутограмима; фотографије штампане; кутије за
чување фотографија; налепнице; налепнице које се
наносе пеглом; зидни календари; графичке
репродукције; летци, флајери; бележнице; блокови за
цртање; свеске; радне свеске са вежбама; дечије
радне свеске; футроле за свеске; вежбанке; омотачи
за вежбанке; нотеси; лични планери; дневници;
роковници; илустровани нотеси; карте; картонске
или папирне кутије за поклоне; инструменти за
писање; оловке; материјали за писање; материјали за
цртање; фломастери; хемијске оловке; кутије за
оловке;натписи од папира или картона.
25 мајице; бициклистичке мајице; дукс мајице;
кратке мајице; мајице без рукава; мајице за трчање;
мајице [одећа]; спортске мајице; мајице без рукава
[топ]; мајице голих рамена; мајице са капуљачом;
мајице са крагнама; мајице са кратким рукавима;
мајице са рол-крагном; мајице са штампом; мушке
мајице без рукава; плетене поло мајице; постављене
спортске мајице; спортске мајице, дресови; спортске
мајице са капуљачом; спортске трегер мајице; мајице
кратких рукава са штампом; спортске мајице са
кратким рукавима; мајице које се вежу око врата.
30 кафа; ароме за кафу; екстракти кафе; еспресо
кафа; замене за кафу; инстант кафа; кафа без
кофеина; кувана кафа; ледена кафа; млевена кафа;
непржена кафа; кафа, чај, какао и вештачка кафа;
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кафа, чај, какао и замена кафе; готови напици на бази
кафе; готови напици од кафе; замене за кафу на бази
цикорије; зрна кафе преливена чоколадом; зрна кафе
преливена шећером; инстант мешавине за кафу;
капсуле кафе, напуњене; капсуле с кафом, пуне;
мешавине кафе и цикорије; напици од кафе; пића на
бази кафе; пржена зрна кафе; напици на бази кафе
који садрже млеко; чоколадна кора која садржи зрна
млевене кафе.
33 вино; аперитивна вина; бела вина; вина розе;
вино за кување; воћна вина; десертна вина; кувано
вино; непенушава вина; нискоалкохолно вино;
пенушава вина; појачана вина; порто вина; слатка
вина; стона вина; црвена вина; вина од грожђа; вино
од жутог пиринча; вино од акантопанакса; вино од
јагода; готови коктели од вина; кава [пенушаво
вино]; коктели са белим вином; коктели са
пенушавим вином; коктели са црним вином; напици
на бази вина; пенушава вина од грожђа; пенушава
воћна вина; природна пенушава вина.
38
видео емитовање; видео емитовање путем
интернета; пренос видео података; пренос видео
порука; пренос видео садржаја; пренос видео
садржаја на захтев; видео пренос путем дигиталних
мрежа; пренос видео података путем интернета;
пренос видео садржаја путем интернета; пренос
звука, видео записа и информација; емитовање видео
и аудио програма путем интернета; емитовање видео
и аудио садржаја путем интернета; интерактивна
испорука видео записа путем дигиталних мрежа;
пренос аудио и видео садржаја путем интернета;
услуге аудио и видео емитовања садржаја путем
интернета; услуге дигиталног преноса аудио и видео
података; услуге преноса и комуникације видео и
аудио записа; пренос видео садржаја, филмова,
слика, текста, фотографија, игара, садржаја који су
створили корисници, аудио садржаја, и информација
путем интернета; пренос података, аудио, видео и
мултимедијалних датотека, укључујући датотеке које
се могу преузимати и датотеке које се преносе
стримингом преко глобалне рачунарске мреже.
43 припрема хране и пића; кетеринг хране и пића;
прављење скулптура од хране; пружање хране и
пића; пружање хране и пића за госте; сервирање
хране и пића; сервирање хране и пића за госте;
услуге брзе хране за понети; услуге обезбеђивања
хране и пића; услуге припреме хране; услуге
пружања хране и пића; услуге хране за понети;
услуге хране и пића за понети; сервирање хране и
пића у малопродајним објектима и објектима који
припремају храну за понети; обезбеђивање хране и
пића за госте ресторана; обезбеђивање хране и пића
у ресторанима и баровима; пружање хране и пића у
интернет кафеима; услуге кафе-ресторана и
кафетерија; достављања кафе у канцеларије као
кетеринг услуга; услуге барова који служе
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/4a
Intellectual Property Gazette 2022/4a
првенствено кафу и сокове; услуге барова који служе
првенствено кафу и чајеве; услуге хотела, ресторана,
кафе-ресторана и барова; сервирање чаја, кафе,
какаа, газираних пића и воћних сокова.
(210) Ж- 2022-158

(220) 03.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Биљана Влаисављевић, Војвођанска 4, 21000,
Нови Сад, RS
(740) Сава Миловановић, Пјарона Де Мондезира 8,
11000, Београд
(540)

Boye
(511) 9 лп плоче; грамофонске плоче; грамофонске
плоче са музичким садржајем; дискови за снимање
звука; компакт-дискови за складиштење звука;
тонски носачи звука; компакт дискови, двд и други
дигитални носачи података; дигитална музика која се
може преузети; мелодије звона, слике и музика који
се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и
бежичних уређаја; звуци звона за телефоне који се
могу преузети; мелодије за мобилне телефоне које се
могу преузимати; графички елементи за мобилне
телефоне који се могу преузети са интернета;
навлаке за уређаје за складиштење музике; навлаке
за портабл уређаје за репродукцију музике, навлаке
за мобилне телефоне; футроле за телефоне; футроле
за уређаје за складиштење музике; торбе за портабл
уређаје за репродукцију музике; торбице за мобилне
телефоне од тканине или текстилног материјала.
15 гитаре; ремени за гитаре; трзалице за гитаре;
жице за гитаре; каишеви за музичке инструменте;
музичке кутије; торбе које су посебно прилагођене за
преношење музичких инструмената; футроле за
музичке инструменте.
16 књиге; књиге са песмама или нотама; образовне
књиге; небелетристичке књиге; рукописи у књигама;
књижице; музичке партитуре у штампаном облику;
обележивачи за књиге;штампане књиге; штампане
књиге са нотама; штампане књиге у области
музичког образовања; штампане лекције; штампане
музичке партитуре; штампане награде; штампане
периодичне публикације о музици; штампане
позивнице; штампане публикације; штампани
календари; штампани леци; штампани материјали за
подучавање; штампани материјал са аутограмима;
штампани промотивни материјали; штампани
флајери; штампа у виду фотографија монографије;
новине; приручници; часописи [публикације];
честитке,
разгледнице;
музичке
честитке,
разгледнице; музички магазини; програми дешавања
као сувенири; проспекти; портрети; постери; слике;
урамљени постери; разгледнице; фотографије са
аутограмима; фотографије штампане; кутије за

ЗИС / RS / IPO

Ж
чување фотографија; налепнице; налепнице које се
наносе пеглом; зидни календари; графичке
репродукције; летци, флајери; бележнице; блокови за
цртање; свеске; радне свеске са вежбама; дечије
радне свеске; футроле за свеске; вежбанке; омотачи
за вежбанке; нотеси; лични планери; дневници;
роковници; илустровани нотеси; карте; картонске
или папирне кутије за поклоне; инструменти за
писање; оловке; материјали за писање; материјали за
цртање; фломастери; хемијске оловке; кутије за
оловке;натписи од папира или картона.
25 капе са штитником; јакне [одећа]; одећа, обућа,
покривала за главу; мајице; дукс мајице; мајице са
штампом; знојнице за главу; капе; кожне јакне;
кошуље-јакне; кравате; мараме за главу; поткошуље;
прслуци; рукавице [одећа].
41
организовање такмичења [образовних или
забавних]; продукција и објављивање музике; услуге
снимања музике; услуге снимања видео садржаја;
стављање на располагање објеката за студијско
снимање; продукција плоча; организовање догађаја
из области културе; организовање наступа из
области културе; организовање догађаја из области
културе у добротворне сврхе; организовање
такмичења
и
свечаности
доделе
награда;
организација и представљање приредби, такмичења,
игара, концерата и забавних догађаја; организовање
церемоније доделе награда у забавне сврхе;
организовање и реализација забавних, спортских и
културних активности; омогућавање коришћења
простора и опреме за извођење музике; издавање
календара; издавање књига; издавање партитура;
издавање приручника; издавање аудио књига;
издавање електронских публикација; издавање
интернет часописа; издавање мултимедијалног
материјала он-лајн; издавање текста песама у облику
књиге; издавање текста песама у форми партитуре;
издавање штампаног материјала у електронском
формату; изнајмљивање плоча или магнетних трака
са снимљеним звуком; приказивање и изнајмљивање
снимака звука и слике; подучавање у области
музике; обука из области музике и забаве; пружање
информација, коментара и чланака у области музике
путем рачунарских мрежа; уређивање фотографија.
(210) Ж- 2022-159

(220) 03.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

BLUJEPA
(511) 5 фармацеутски и медицински препарати и
супстанце; вакцине.
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Ж
(210) Ж- 2022-160

(220) 03.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

ZILWAYO
(511) 5 фармацеутски и медицински препарати и
супстанце; вакцине.
(210) Ж- 2022-161

(220) 03.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

RIVIAN
(511) 38 телекомуникационе услуге; пружање услуга
мобилне
комуникације;
услуге
бежичне
широкопојасне комуникације; електронски пренос
података; пружање телекомуникационих веза са
глобалном
рачунарском
мрежом;
услуге
телекомуникационих пролаза, наиме, пружање
телекомуникационе везе између возила, возача и
глобалне
комуникационе
платформе;
телекомуникационе
услуге,
наиме,
пружање
електронских порука упозорења путем глобалне
комуникационе платформе којима се појединци
обавештавају о догађајима везаним за безбедност
возила и другим информацијама у вези са возилима.
(210) Ж- 2022-162

(220) 03.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(511) 38 телекомуникационе услуге; пружање услуга
мобилне комуникације; услуге бежичне широкопојасне
комуникације; електронски пренос података; пружање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; услуге телекомуникационих пролаза, наиме,
пружање телекомуникационе везе између возила, возача
и
глобалне
комуникационе
платформе;
телекомуникационе
услуге,
наиме,
пружање
електронских порука упозорења путем глобалне
комуникационе платформе којима се појединци
обавештавају о догађајима везаним за безбедност возила
и другим информацијама у вези са возилима.
(210) Ж- 2022-163

(220) 03.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, London, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; производи од
дувана; замене за дуван (које нису за употребу у
медицини); сва наведена роба за загревање али не за
паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и
њихови делови који служе за загревање дувана.
(210) Ж- 2022-164

(220) 03.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Northern
Industrial Zone, Ashdod 7710201, IL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

GRINDSTONE
(511) 5 пестициди, инсектициди, фунгициди и хербициди.
(210) Ж- 2022-165

(220) 04.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)
(531) 07.05.11; 26.03.23; 26.04.03; 26.04.07; 26.04.11
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(511) 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.
(210) Ж- 2022-167

(220) 04.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

FORWARD BLAST
(511) 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.
(210) Ж- 2022-168

(220) 04.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

L&M FORWARD ORIENTAL
(511) 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);
ЗИС / RS / IPO

Ж
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.
(210) Ж- 2022-169

(220) 04.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

FORWARD RUBY
(511) 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.
(210) Ж- 2022-186

(220) 04.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard, 90064
Los Angeles, CALIFORNIA, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

WILD RIFT ICONS GLOBAL
CHAMPIONSHIP
(511) 25 одећа; бандана мараме; каишеви (одећа);
капе за бејзбол; вунене капе; чизме; капути; костими
за игре са улогама; хаљине; обућа; рукавице;
костими за ноћ вештица; шешири; покривала за
главу; спортске мајице с капуљачом; одећа за малу
децу; јакне (одећа); удобна одећа за ношење код
куће; панталоне; пуловери; одећа за кишу; сандале;
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Ж
мараме, шалови; кошуље; ципеле; шортсеви; сукње;
одећа за спавање; чарапе; доњи делови тренерки;
џемпери; дукс мајице; одећа за купање; мајице; хулахопке и хеланке; горњи делови одеће; тренерке;
доњи веш.
38 телекомуникације и услуге емитовања; услуге
емитовања и преноса (стриминга) такмичења и
турнира у игрању компјутерских и видео игара
путем глобалних комуникационих мрежа, интернета
и бежичних мрежа; услуге видео, аудио и
телевизијског
преноса
(стриминга);
услуге
интернетског емитовања преко глобалних и
локалних рачунарских мрежа; бежични електронски
пренос
података,
слика
и
информација.
41
услуге разоноде; услуге разоноде, наиме,
организовање и уживо вођење такмичења и турнира
у игрању рачунарских и видео игара; успостављање
правила и прописа у вези са такмичењима и
турнирима у игрању рачунарских и видео игара;
пружање аудио и видео презентација које се не могу
преузимати из области такмичења и турнира у
игрању рачунарских и видео игара путем вебсајта;
пружање забавних информација које се не могу
преузимати у вези такмичења и турнира у игрању
рачунарских и видео игара путем вебсајта; услуге
разоноде, наиме, организовање састанака уживо са
обожаваоцима (фановима) и конференција са
интерактивним играма међу учесницима у области
рачунарских и видео игара.

(731) Агенција за заштиту животне средине,
Жабљачка 10А, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.13.15; 01.15.11; 02.09.19; 03.09.01; 06.03.14;
15.09.25; 19.11.04; 19.13.01; 20.05.07; 29.01.15
(591) плава, бела, зелена, црвена, сива, црна, жута,
браон, љубичаста.
(511) 16 штампане ствари; фотографије; материјали
за обуку и наставу.
41 образовне услуге; припремање обуке.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима.
(210) Ж- 2022-221

(220) 08.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Агенција за заштиту животне средине,
Жабљачка 10А, 11000, Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2022-193

(220) 07.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Горан Антанасијевић, Саре Бернар 13/24,
11253, Београд-Сремчица, RS
(540)

(531) 25.07.17; 26.04.18; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.04
(591) тамно плава, црвена.
(511) 16
штампане ствари; хартија; картон;
фотографија; етикете и омоти.
21 чаша за воду; флаша за воду; разне посуде за воду.
32 вода; минералне и содне воде.
35
оглашавање; вођено пословање; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2022-220
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(220) 08.02.2022.
(442) 15.04.2022.

(531) 01.15.09; 05.01.16; 07.01.09; 24.15.03; 24.15.11;
29.01.14
(591) жута, црвена, зелена, сива.
(511) 16 штампане ствари; фотографије; материјали
за обуку и наставу.
41 образовне услуге; припремање обуке.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима.
(210) Ж- 2022-222

(220) 09.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Балош Александар, Омладинских бригада
144, 11070, Београд, RS
(540)

OSTANI U IGRI
(511) 38 аудио, видео и мултимедијско емитовање
садржаја путем интернета и других комуникацијских
мрежа; видео емитовање; емитовање и пренос

ЗИС / RS / IPO
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телевизијских програма; емитовање програма
кабловске телевизије; кабловско емитовање радио и
телевизијских програма; пренос аудио, видео
садржаја и података путем кабловске мреже,
сателита, рачунарских мрежа, телефонских линија и
исдн линија; пренос видео података; пренос
информација; пренос информација и података путем
интернета; пренос информација путем кабловске
мреже; пренос информација путем онлајн услуга;
пренос
информација
путем
оптичких
телекомуникацијских мрежа; пренос информација
путем радија; пренос и ширење информација и
података путем рачунарских мрежа и интернета;
пренос програма кабловске телевизије; пренос путем
радија и телевизије; пренос радијских и
телевизијских програма; пренос радијских и
телевизијских програма путем сателита; пренос
телевизијских програма; радијски пренос; радијско
емитовање информација и осталих програма;
сателитско телевизијско емитовање; телевизијски
пренос; услуге аудио и видео емитовања садржаја
путем интернета; услуге видео, аудио и
телевизијског стриминга; услуге дигиталног преноса
аудио и видео података; услуге емитовања; услуге
интернета и дигиталног преноса за аудио, видео или
графичке податке; услуге интернетског емитовања;
услуге кабловске телевизије; услуге преноса
телевизије путем интернета [иптв].
41 вођење забавних активности; вођење забавних
догађаја; вођење забавних догађаја, културних
догађаја, спортских догађаја уживо, образовних
догађаја, и забавних и културних активности; вођење
забавних догађаја уживо; вођење коњичких трка;
вођење спортских догађаја; вођење спортских
такмичења; вођење такмичења на интернету; вођење
фудбалских утакмица; договарање, реализација и
организација концерата; забава посредством радија;
забава путем бежичног телевизијског преноса; забава
путем телевизије засноване на интернетском
протоколу; забава у виду атлетских такмичења;
забава у виду аутомобилских трка; забава у виду
бициклистичких трка и изложби; забава у виду
виртуелних кошаркашких лига; забава у виду
виртуелних лига америчког фудбала; забава у виду
виртуелних спортских лига; забава у виду
виртуелних фудбалских лига; забава у виду игара
америчког фудбала; забава у виду избора лепоте;
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 извођења уживо аудио и визуелних дела,
музичких,
мешовитих,
информативних
и
комичарских дела; забава у виду квизова који се
одвијају уживо; забава у виду концертних наступа;
забава у виду коњских трка; забава у виду
кошаркашких утакмица; забава у виду музичких
ЗИС / RS / IPO

Ж
извођења уживо; забава у виду наступа музичких
вокалних група; забава у виду наступа музучких
група; забава у виду наступа певача; забава у виду
наступа 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 редовних телевизијских
програма у области забаве за децу; забава у виду
спортских такмичења; забава у виду спортских
турнира; забава у виду спортских утакмица; забава у
виду такмичења у боксу; забава у виду такмичења у
голфу; забава у виду текућих телевизијских
програма; забава у виду телевизијског програма из
области комедије који се емитује уживо; забава у
виду телевизијског програма информативног
садржаја који се емитује уживо; забава у виду
телевизијског програма различитог садржаја који се
емитује уживо; забава у виду тениских турнира;
забава у виду трка паса; забава у виду услуга
мобилне телевизије; забава у виду фудбалских
утакмица; забава у виду хокејашких утакмица;
забавне и спортске активности; извођења певача;
извођење концерата; извођење музичких концерата;
изнајмљивање апарата за коцкање; информативне
услуге у виду извештавања о актуелним догађајима;
информације које се односе на забаву у вези са
рачунарским играма које се пружају на интернету са
рачунарске
базе
података
или
глобалне
комуникацијске мреже; информације које се односе
на образовање и забаву; информације које се односе
на образовање и забаву које се пружају на интернету
са рачунарске базе података или интернета;
информације које се односе на образовање или
забаву које се пружају на интернету или путем
телевизије,
широкопојасних
и
бежичних
комуникација; наступања рок група уживо;
наступање музичких бендова уживо; објављивање
онлајн прегледа из области забаве; онлајн пружање
услуга игрица виртуелне стварности путем
рачунарске
мреже;
онлајн
услуге
забаве;
организација и вођење културних и рекреативних
активности; организација и договарање музичких
догађаја и других културних и уметничких догађаја;
организација и представљање наступа уживо;
организација и представљање приредби, такмичења,
игара, концерата и забавних догађаја; организација и
пружање услуга игара и такмичења путем интернета;
организација представа и концерата; организација
такмичења у електронским играма; организација
тениских
турнира;
организовање
атлетских
такмичења; организовање аутомобилских релија;
организовање аутомобилских трка; организовање
бокс мечева; организовање гала вечери у забавне
сврхе; организовање догађаја из области спорта у
добротворне сврхе; организовање забава за потребе
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Ж
прославе годишњица; организовање забавних
догађаја; организовање забавних догађаја уживо;
организовање забавних наступа; организовање
забавних приредби; организовање и вођење
дегустација вина у забавне сврхе; организовање и
вођење дегустација вина у образовне сврхе;
организовање и вођење забавних активности;
организовање и вођење забавних догађаја;
организовање и вођење забавних догађаја уживо;
организовање и вођење музичких концерата;
организовање и вођење покер игара; организовање и
вођење спортских и догађаја из културе;
организовање и вођење спортских такмичења;
организовање и вођење спортских такмичења и
игара; организовање и вођење спортских такмичења
и игара у области кошарке; организовање и вођење
спортских такмичења и утакмица у области фудбала;
организовање игара; организовање игара и
такмичења; организовање игара и такмичења путем
интернета; организовање изложби животиња за
културне или образовне намене; организовање
изложби паса; организовање и извођење наступа;
организовање и реализација забавних, спортских и
културних активности; организовање и реализација
игара; организовање и спровођење концерата;
организовање концерата; организовање културних и
спортских
догађаја;
организовање
лутрије;
организовање лутрије и других активности игара на
срећу; организовање музичких догађаја који се
изводе уживо у забавне сврхе; организовање
музичких концерата; организовање музичких
концерата у добротворне сврхе; организовање
музичких наступа уживо; организовање наступа;
организовање
наступа
уживо;
организовање
образовних, забавних, културних и спортских
такмичења; организовање образовних, забавних,
спортских и културних догађаја; организовање покер
турнира; организовање, представљање и продукција
емисија и наступа уживо; организовање, продукција
и представљање догађаја за образовне, културне или
забавне потребе; организовање професионалних
голф турнира; организовање професионалних
турнира или такмичења у голфу; организовање
спортова и културних догађаја у оквиру заједнице;
организовање спортских догађаја; организовање
спортских догађаја везаних за амерички фудбал;
организовање спортских догађаја и такмичења;
организовање спортских догађаја у фудбалу;
организовање спортских и културних активности;
организовање спортских и културних догађаја;
организовање спортских такмичења; организовање
спортских турнира; организовање такмичења;
организовање такмичења за образовање или забаву;
организовање такмичења за образовне или забавне
сврхе; организовање такмичења или других
спортских и културних догађаја у добротворне
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сврхе; организовање такмичења и свечаности доделе
награда; организовање такмичења [образовних или
забавних];
организовање
такмичења
путем
интернета; организовање такмичења у вожњи јахти;
организовање
такмичења
у
електронским
спортовима;
организовање
трка
бродовима;
организовање трка јахти; организовање трка паса;
организовање турнира у голфу; организовање,
уређивање и вођење коњских трка; организовање,
уређивање и вођење мотоциклистичких трка;
организовање, уређивање и вођење трка чамцима;
организовање фудбалских такмичења; организовање
фудбалских утакмица; организовање церемонија
доделе награда и гала вечери у забавне сврхе;
организовање церемоније доделе награда у забавне
сврхе; представљање аудио и визуелних записа;
представљање наступа из области забаве уживо;
приказивање забавних догађаја уживо; приказивање
уживо наступа музичких група; продукција аудио
забаве; продукција и дистрибуција радијских и
телевизијских програма; продукција и дистрибуција
радијских програма; продукција и дистрибуција
телевизијских квизова; продукција и дистрибуција
телевизијских програма; продукција програма
кабловске
телевизије;
продукција
радио
и
телевизијских програма; продукција телевизијских
квизова; продукција телевизијских програма;
продукција телевизијских програма за емитовање на
мобилним телефонима; продукција телевизијских
програма за емитовање на мобилним уређајима;
продукција телевизијских програма, телевизијских
програма за мобилне телефоне и радијских програма;
производња аудио и видео записа; производња видео
садржаја који се могу преузети са интернета;
производња програма телевизије, мобилне телевизије
и радио програма; производња радијског забавног
програма; пружање забаве; пружање забаве путем
телевизије, радија, биоскопа, кабловске телевизије,
сателитске телевизије и интернета; пружање
информација из области забаве путем интернет
странице; пружање информација које се односе на
догађаје из области забаве; пружање информација
које се односе на наступе уживо; пружање
информација које се односе на рекреативне
активности; пружање информација које се односе на
спорт; пружање информација које се односе на
спортске догађаје; пружање информација он-лајн у
вези са рачунарским играма и рачунарским додацима
за игре; пружање информација о резултатима
боксерских мечева; пружање информација о
спортским активностима; пружање информација о
спортским и културним активностима; пружање
информација о спорту путем интернет странице;
пружање информација у вези са забавом и забавним
догађајима путем он-лајн мрежа и интернета;
пружање информација у вези са забавом, музиком,
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наступима уживо и забавним догађајима; пружање
информација у вези са забавом путем електронских
средстава; пружање информација у вези са забавом
путем интернета; пружање информација у вези са
забавом путем телевизијских, широкопојасних,
бежичних и он-лајн услуга; пружање информација у
вези са образовањем, обуком, забавом, спортским и
културним активностима; пружање информација у вези
спорта и спорских догађаја; пружање караоке услуга;
пружање корисничких прегледа у забавне и културне
сврхе; пружање обуке о покеру; пружање он-лајн
информација у вези са забавом или образовањем;
пружање он-лајн информација у вези са образовним
активностима, активностима оспособљавања, забавним,
спортским и културним активностима; пружање онлајн информација у области забаве рачунарским
играма; пружање радијских и телевизијских забавних
садржаја; пружање радијских и телевизијских забавних
садржаја путем интернета; пружање радио и
телевизијских услуга из области забаве; пружање
услуга аркадних видео игара; пружање услуга аутомата
за аркадне игрице; пружање услуга из области забаве у
виду извођења музичких садржаја уживо; пружање
услуга казина [игре на срећу]; пружање услуга он-лајн
забаве у виду забавних игара; пружање услуга он-лајн
забаве у виду турнира игара; пружање услуга он-лајн
забаве у виду турнира игара, фиктивних спортских лига
и забавних игара; пружање услуга он-лајн забаве у виду
фиктивних спортских лига; пружање услуга онлајн
компјутерских игара; разонода; снимање, продукција и
дистрибуција кинематографских, видео и аудио
снимака, радио и телевизијских програма; спортске
активности; спортске и културне активности;
телевизијска забава; уређивање радио и телевизијског
програма; уређивање телевизијских програма; услуге
бинго салона; услуге електронских игара које пружа
глобална комуникацијска мрежа; услуге електронских
игара путем интернета; услуге електронских игара
путем интернета или друге комуникацијске мреже;
услуге електронских спортова; услуге забаве доступне
путем глобалне комуникационе мреже; услуге забаве
које пружају музичке групе; услуге забаве на
бродовима за крстарење; услуге забаве у виду
стварања, развоја и производње телевизијских
програма; услуге забаве у виду телевизијских програма
уживо из области ријалитија; услуге забаве у виду
телевизијских програма уживо из области спорта;
услуге игара; услуге игара које се пружају на интернету
са рачунарске мреже за потребе забаве и усавршавања;
услуге игара које се пружају на интернету са
рачунарске мреже или мреже мобилне телефоније;
услуге игара које се пружају преко комуникацијских
мрежа; услуге игара које се пружају преко рачунарских
мрежа и глобалних комуникацијских мрежа; услуге
игара на срећу; услуге игара пружених онлајн са
рачунарске мреже; услуге интерактивне забаве; услуге
ЗИС / RS / IPO

Ж
казина; услуге казина, игара и коцкања; услуге
клађења; услуге клуба у виду забаве; услуге коцкања;
услуге лутрије; услуге онлајн коцкања; услуге
продукције забавних догађаја уживо; услуге продукције
забавних и телевизијских садржаја уживо; услуге
продукције забавних садржаја уживо; услуге
продукције радијских и телевизијских програма за
интернет и друге медије; услуге продукције радијских,
телевизијских и аудио програма; услуге пружања
забаве уживо; услуге пружања забавних садржаја;
услуге разоноде; услуге рекреације.
(210) Ж- 2022-223

(220) 07.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Петар Ристић, Цариградска 73, 18000, НишНишка Бања, RS
(740) Марко Д. Марковић, адвокат, Страхињића бана
6/4, 18000, Ниш
(540)

(531) 26.11.02; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08
(591) зелена, плава, црна.
(511) 44 медицинске и здравствене услуге; услуге
медицинских клиника у области: радиологије,
неурологије, хирургије и ортопедије; медицинске
услуге у области радиологије и нуклеарне медицине;
медицински
скрининг;
услуге
медицинске
дијагностике;
услуге
медицинске
процене;
професионално саветовање у области медицинске
технологије, медицинских операција и ортопедије;
хирургија; услуге медицинских анализа за потребе
дијагностике и лечења које пружају медицинске
лабораторије.
(210) Ж- 2022-227

(220) 10.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд - Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.21; 26.11.13; 27.05.04; 27.05.11; 29.01.04; 29.01.08
(591) плава, црна.
(511) 5
препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
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Ж
(210) Ж- 2022-229

(220) 10.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) HYATT INTERNATIONAL CORPORATION,
150 North Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago,
IL 60606, US
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-236

(220) 10.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED,
ROOM 509, BUILDING 1, NO. 563 SONG TAO
ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12, 11000, Београд
(540)

HYATT CENTRIC
(511) 43 услуге хотела; услуге одмаралишта; услуге
мотела; услуге привременог смештаја; услуге
становања и уређење привременог смештаја и то
услужних станова, станова и кондоминијума; услуге
резервација хотелских соба и привременог смештаја;
услуге резервације код пружања привременог смештаја
за путнике и туристе; услуге резервације хотелских
соба и привременог смештаја за путнике и туристе
путем веб странице; услуге пружања информација о
туристичком смештају; услуге пружања информација у
области хотела и привременог смештаја за путнике и
туристе, укључујући и путем веб странице;
специјализоване хотелске услуге које се пружају као
део програма за сталне госте хотела; хотелске услуге
које садрже подстицајне програме који пружају
посебне услуге за госте, погодности и награде честим
гостима хотела; услуге ресторана, барова и коктел
барова; услуге снек барова; услуге кетеринга за
обезбеђивање хране и пића; услуге пружање
информација о ресторанима, кетерингу и баровима,
укључујући и путем веб странице; обезбеђивање
капацитета за одржавање прослава и друштвених
догађаја за специјалне прилике; обезбеђивање
капацитета за конференције, изложбе и састанке;
пружање информација о обезбеђивању капацитета за
одржавање прослава и друштвених догађаја за
специјалне прилике и о обезбеђивању капацитета за
конференције, изложбе и састанке, укључујући и путем
веб странице; изнајмљивање столица, столова,
столњака и стакларије за конференције, изложбе,
састанке,
друштвене
догађаје
и
прославе;
изнајмљивање сала за састанке.
(210) Ж- 2022-231

(220) 04.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) M TRADE LOGISTIC, Атинска 103б/8,
34000, Крагујевац, RS
(540)

(531) 26.04.10; 26.04.24; 26.05.18; 27.05.22; 27.05.24
(591) црна, бела
(511) 9
рачунарски програми, који се могу
преузимати; апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати; станице за пуњење електричних
возила;
батерије,
електричне,
за
возила;
упозоравајући троуглови за возила; навигациони
апарати за возила (путни рачунари); црне кутије (за
снимање података); аутоматски индикатори ниског
притиска у гумама возила; преносиви пуњачи;
футроле за паметне телефоне; пуњачи за паметне
телефоне; сигурносни рефлектујући прслуци.
12 возила за кретање по земљи, ваздуху, води или
шинама;
електрична
возила;
аутомобили;
аутомобили без возача (аутономни аутомобили);
ретровизори; цивилни дронови; против-провални
уређаји за возила; централни ротирајући део точка
возила; сигурносна седишта за децу, за возила;
тапацирунзи за возила.
37 одржавање и поправка моторних возила; услуге
сервисних станица за возила (бензинских пумпи);
подмазивање возила; пуњење електричних возила;
инсталација, одржавање и поправка рачунарске опреме;
инсталирање, одржавање и поправка машина; пуњење
батерија за возила; балансирање гума; уградња и
поправка противпровалних аларма; прање возила.
(210) Ж- 2022-239

(220) 11.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Makpharm D.O.O, Trnjanska cesta 37/1, 10000,
Zagreb, HR
(740) Дарко Чорић, адвокат, Краљице Наталије 68,
11000, Београд
(540)

VIGIFINIL
(531) 14.01.01; 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10
(511) 11 славине; судопере; лавабои (делови
санитарних инсталација).
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(210) Ж- 2022-242

(220) 11.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) ENON Solutions d.o.o.., Beograd-Vračar,
Господара Вучића 149, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.05.25; 18.05.10; 26.04.02; 26.04.13; 26.04.22;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.24
(591) #FF6E4A Наранџаста #D1D1D1 Сива #FFFFFF Бела
(511) 35
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
42 научне и технолошке
(210) Ж- 2022-251

(220) 14.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1,
Тoyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Ж
електронске цигаре; кутије за електронске цигарете;
раствори са течним никотином за електричне
цигарете; луле на пару за бездимне цигарете; уређаји
за загревање дувана у сврху инхалације; раствори
који замењују никотин за употребу у електронским
цигаретама.
35 рекламирање; помоћ у пословном управљању;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба
и
услуга;
оглашавање;
маркетинг;
изнајмљивање продајних штандова; помоћ у
пословном
или
индустријском
управљању;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; промоција продаје за друге; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи.
(210) Ж- 2022-256

(220) 17.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West
143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

LBX
(511) 12 аутомобили, наиме спортска теренска
возила кросовер, укључујући спортска теренска
возила кросовер са погоном на сва четири точка, и
њихови саставни, структурни делови.
(210) Ж- 2022-255

(220) 17.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(300) 58974994 za klasu 35 03.09.2021. CN and
58988372 za klasu 34 03.09.2021. CN.
(731) Dongguan Williams Technology Co., Ltd.,
Room 202, 2nd Floor, Building B, No. 13, Yinhe North
Road, Baidi Community,, Zhangmutou Town, Dongguan
City, Guangdong Province, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 14.01.24; 25.07.02; 26.11.12; 26.11.21; 27.05.01;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, бела и црна.
(511) 2 боје, фирнајзи, лакови; средства за заштиту
од рђе и труљења дрвета; материје за бојење;
нагризајућа средства; сирове природне смоле; метали
у облику листова и праха за сликаре, декоратере,
штампаре и уметнике.
(210) Ж- 2022-260

(220) 18.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA
RADNJA I KOMISION BRAVO GOLUBOVIĆ
GORAN PREDUZETNIK VELIKA PLANA,
Милоша Великог 104, 11320, Велика Плана, RS
(540)

(531) 04.05.21; 24.17.08; 26.01.12; 26.01.24; 27.05.01
(511) 34
електронске цигарете; ароме, изузев
есенцијалних уља, за употребу у електронским
цигаретама; електронске наргиле; течни раствори за
електричне цигарете; луле за електронске цигарете;
орални вапоризатори за пушаче; електронске
цигарете као алтернатива класичним цигаретама;
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Ж
(531) 25.03.03; 26.04.06; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.11; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, наранџаста
(511) 10 ортопедска обућа; ортопедски улошци за
обућу; ортопедски улошци за обућу са потпором за
свод стопала.
25 папуче; кожне папуче; јапанке (папуче); папуче
за купатило; ђонови за папуче; обућа; лежерна обућа;
обућа за одрасле; обућа за плажу; улошци за обућу;
дрвена обућа, кломпе; сандале кломпе.
(210) Ж- 2022-266

(220) 18.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Hey Dude B.V., Zudplein 126, 1077XV
Amsterdam, NL
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

другим рукотворинама, као и локални тамбурашки
оркестри; разне забавни активности; културне
активности; организовање и вођење семинара,
конференција; организовање изложби и сајмова у
културне и образовне сврхе; издавање текстова и књига.
(210) Ж- 2022-272

(220) 18.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Предраг Ивановић, Мите Ракића 14,
11000, Београд, RS
(740) Сава Миловановић, Пјарона Де Мондезира 8,
11000, Београд
(540)

HEY DUDE
(511) 25 обућа, одећа, покривала за главу.
(210) Ж- 2022-267

(220) 18.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) удрежење Сремска свињокоља и
кобасицијада , Светог Саве 76, 22240, Шид, RS
(540)

(531) 08.05.03; 11.01.17; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.21;
27.05.01; 27.05.09
(591) бела, црна, тамно браон, светло браон, црвена
(511) 29 месо; месне прерађевине наиме кобасице,
кулен, сланине.
35 организовање сајмова и изложби у комерцијалне
или рекламне сврхе, првенствено производа од меса
и месних прерађевина; организовање презентација у
рекламне сврхе производа и прерађевина од меса;
оглашавање; услуге дистрибуције проспеката и
узорака.
40 прерада свињског меса и производња домаће суве
сремске: кобасице, кулена, сланине.
41 манифестација у такмичарском делу брзе обраде меса
и прављења сремске домаће кобасице и сувих
ферментисаних кобасица, кулена и сланине; на
манифестацији су присутни произвођачи вина,
посластичари, медари, удружења жена са народним и
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(531) 26.01.05; 26.01.06; 26.01.18; 26.01.22; 26.04.01;
26.04.10; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13
(591) црна, бела, плава боја.
(511) 25 мајице; бициклистичке мајице; дукс мајице;
кратке мајице; мајице без рукава; мајице за трчање;
мајице [одећа]; спортске мајице; мајице без рукава
[топ]; мајице голих рамена; мајице са капуљачом;
мајице са крагнама; мајице са кратким рукавима;
мајице са рол-крагном; мајице са штампом; мушке
мајице без рукава; плетене поло мајице; постављене
спортске мајице; спортске мајице, дресови; спортске
мајице са капуљачом; спортске трегер мајице; мајице
кратких рукава са штампом; спортске мајице са
кратким рукавима; мајице које се вежу око врата.
38
видео емитовање; видео емитовање путем
интернета; пренос видео података; пренос видео
порука; пренос видео садржаја; пренос видео
садржаја на захтев; видео пренос путем дигиталних
мрежа; пренос видео података путем интернета;
пренос видео садржаја путем интернета; пренос
звука, видео записа и информација; емитовање видео
и аудио програма путем интернета; емитовање видео
и аудио садржаја путем интернета; интерактивна
испорука видео записа путем дигиталних мрежа;
пренос аудио и видео садржаја путем интернета;
услуге аудио и видео емитовања садржаја путем
интернета; услуге дигиталног преноса аудио и видео
података; услуге преноса и комуникације видео и
аудио записа; пренос видео садржаја, филмова,
слика, текста, фотографија, игара, садржаја који су
створили корисници, аудио садржаја, и информација
путем интернета; пренос података, аудио, видео и
мултимедијалних датотека, укључујући датотеке које
ЗИС / RS / IPO
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се могу преузимати и датотеке које се преносе
стримингом преко глобалне рачунарске мреже.
41 вођење семинара; организовање семинара; вођење
образовних семинара; вођење радионица и семинара;
вођење семинара за обуку; договарање, реализација и
организација семинара; омогућавање онлајн семинара
обуке; организовање и вођење образовних семинара;
организовање и вођење радионица и семинара;
организовање и вођење семинара за обуку;
организовање изложби, семинара и конференција;
организовање и реализација конференција и семинара;
организовање радионица и семинара; организовање
семинара и конференција; припрема и вођење
семинара; организовање и вођење конференција,
семинара и симпозијума; консултовање које се односи
на организовање и вођење семинара; организовање и
реализација конференција, конгреса, семинара и
радионица за обуку; стручно саветовање и
информационе услуге које се односе на уређивање,
вођење и организовање семинара; издавање текстова,
осим рекламних текстова; издавање штампаног
материјала и текстова, осим рекламних текстова;
издавање књига, часописа и других текстова, осим
рекламних текстова.
(210) Ж- 2022-275

(220) 18.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Syncit Group doo Beograd-Novi Beograd, Булевар
Михаила Пупина 115б, спрат 7, 11070, Београд, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 26.01.12; 26.01.16; 26.11.07; 26.11.08;
27.05.01; 29.01.04
(591) плава, бела
(511) 9
рачунари; ноутбук рачунари; лаптоп
рачунари; таблет рачунари; носиви рачунари;
рачунарски програми, снимљени и који се могу
преузимати са интернета; диск драјвери за рачунаре;
рачунарски софтвер, снимљени; апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
које се могу преузети (тзв. "доwнлоадабле").
35 помоћ у пословном управљању; анализе цена и
трошкова; пословно управљање и организационо
саветовање; консултације у пословном управљању;
истраживање тржишта; оглашавање; рекламирање;
пословна истраживања; саветодавне услуге у
пословном управљању; компјутерско управљање
подацима; професионалне пословне консултације;
пружање пословних информација; прикупљање
ЗИС / RS / IPO

Ж
информација у компјутерске базе података;
систематизација информација у компјутерским
базама података; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; рекламирање у средствима комуникације;
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; прикупљање статистичких података;
пословно управљање за спортисте; маркетинг;
пружање комерцијалних и пословних контакт
информација;
преговарање
и
закључивање
пословних трансакција за трећа лица; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података;
пружање пословних информација путем интернет
странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; преговарање о пословним
уговорима за друге; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање спорстких догађаја; услуге праћења
тржишта; маркетинг у оквиру издавања софтвера,
укључујући све наведено у области спорта и
разоноде, као и у области пословања.
36 финансијске анализе; финансијске консултације;
електронски
пренос
средстава;
пружање
финансијских информација; онлајн банкарство;
пружање информација о финансијама путем
интернет
странице;
финансијско
управљање;
финансијска истраживања; електронски пренос
крипто имовине; електронски трансфер средстава
обезбеђен путем тзв. ”блоцкцхаин” технологије;
финансијска размена крипто имовине; услуге
мобилног банкарства; интернет банкарство.
37 услуге инсталирања, одржавања и унапређења
рачунарских програма.
38 услуге израде рачунарских програма, комуникације
мобилним
телефонима;
комуникација
преко
рачунарских
терминала;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; обезбеђење корисничког приступа глобалној
рачунарској мрежи; омогућавање приступа рачунарским
базама података; пренос дигиталних датотека; пружање
информација у области телекомуникација, рекламирање
ралунарских програма.
41
услуге спортских објеката; организовање и
вођење конференција; организовање спортских
такмичења; пружање информација које се односе на
рекреативне и спортске активности; припрема и
вођење семинара; услуге спортских кампова;
издавање
спортских
терена;
изнајмљивање
спортских терена; омогућавање коришћења онлајн
видео записа, који се не могу преузимати.
42 компјутерско програмирање; услуге консултација у
вези са рачунарским програмима; дизајнирање програма,
инсталација, одржавање, изнајмљивање, тзв. ”софтwаре”
инжењеринг; развој софтвера у области објаве софтвера;
услуге аутентификације корисника користећи технологију
јединственог пријављивања за софтверске апликације на
мрежи; услуге аутентификације корисника помоћу тзв.
”блоцкцхаин” технологије.
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Ж
(210) Ж- 2022-276

(220) 21.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Webglobe a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09,
Bratislava, SK
(740) Адвокатско ортачко друштво МОРАВЧЕВИЋ
ВОЈНОВИЋ И ПАРТНЕРИ АОД, Булевар војводе
Бојовића 6-8, 11000, Београд
(540)

(531) 26.11.13; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.15
(591) светло плава, тиркизна, тамно плава, светло
наранџаста, тамно наранџаста, црвена
(511) 42
администрација сервера; електронско
похрањивање података; хостинг рачунарских сајтова
[веб сајтова]; управљање серверима за електронску
пошту; изнајмљивање рачунара и рачунарске опреме;
изнајмљивање рачунара и рачунарског софтвера;
хостинг платформи за е-трговину на интернету; сервер
хостинг; платформа као услуга [паас]; услуге миграције
података;
поновно
успостављање
рачунарских
података; рачунарске услуге у вези са електронским
похрањивањем података; праћење рачунарских система
даљинским приступом; пружање техничких савета у
вези са рачунарским хардвером и софтвером; хостинг
онлајн веб простора за друге; инфраструктура као
сервис [иаас].
45 регистрација имена домена [правне услуге];
лизинг имена домена на интернету; консултације у
вези са регистрацијом интернет домена.
(210) Ж- 2022-277

(220) 21.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) 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)

(531) 03.09.01; 03.09.24; 08.01.10; 08.01.19; 19.03.05;
25.07.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15
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(591) плава, наранџаста, беж, браон, бела, црна,
црвена
(511) 30 слани производи направљени од брашна,
слани крекери, переце преливене чоколадом.
(210) Ж- 2022-278

(220) 21.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) 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)

(531) 03.09.01; 03.09.24; 08.01.10; 08.01.19; 19.03.05;
25.07.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.15
(591) плава, ружичаста, бела, браон, црна, жута,
црвена, беж
(511) 30 слани производи направљени од брашна,
слани крекери, переце преливене чоколадом.
(210) Ж- 2022-281

(220) 18.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) С.Р. ФОТО СТУДИО АС, Краља Александра
I Карађорђевића 19, 23000, Зрењанин, RS
(740) Срђан Табачки, адвокат, Краља Александра I
Карађорђевића 2/9, 23000, Зрењанин
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.22; 29.01.01; 29.01.03
(591) црвена, зелана
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(511) 16 адресари; албуми; албуми за аутограме;
албуми за бебе; албуми за кованице; албуми за
маркице; албуми за одлагање лепеза и кугли за
писаће машине; албуми за посебне прилике; албуми
за самолепљиве сличице; албуми са сликама са
венчања; алманаси; амбалажа за флаше од папира
или картона; анатомски модели за наставне и
образовне сврхе; бележнице; бележнице за писање;
бележнице за диктирање; белетристичке књиге; бели
картон; беџеви од картона; беџеви од папира; беџеви
са именом [канцеларијски прибор]; беџеви с именом
од папира; билтени; блокови за цртање; блокови
[канцеларијски материјал]; блокови са неувезаним
листовима папира; блокови са папиром за писање;
божићне честитке; визит карте; визит картице;
вискозни папир за умотавање, украсни папир;
воштани папир; врећице [коверте, кесе] од папира
или пластике, за паковање; географске мапе; гравуре;
графичке репродукције; графички отисци; гумирани
папир; дописнице за најаву посебних догађаја;
дописнице, разгледнице; држачи за оловке; држачи
за писма; држачи за стони прибор; држачи за
хемијске оловке; држачи листова; држачи печата;
држачи прибора за писање; држачи спајалица;
држачи спајалица за папир; држачи списа,
докумената [канцеларијски прибор]; заставе од
папира; заштитне корице за књиге; заштитне навлаке
за листове папира и странице књига; заштитни
папир; зидне карте; зидни календари; испуна од
папира или картона; канцеларијски прибор за
писање; карбон папир; карте; картице за писање
кратких порука; картице за белешке; картице са
бодовима; картице са именима за столове; картице са
универзалним поздравима; картон; картон за
паковање; картон и за испоруку робе; картонска
амбалажа; картонска облога за ребрасти картон;
картонске висеће етикете; картонске декорације за
намирнице; картонске етикете; картонске етикете за
пртљаг; картонске или папирне кутије за поклоне;
картонске или папирне кутије за поклоне за забаве;
картонске кутије; картонске кутије за индустријско
паковање; картонске кутије за паковање; картонске
кутије за поклоне; картонске кутије за поклоне за
забаве; картонске кутије за торте; картонске носиљке
за храну и пиће; картонске ознаке; картонске посуде;
картонске склопиве кутије за паковање; картонски
материјал за паковање; картонски материјал за
паковање [облагање, пуњење]; картонски натписи;
картонски плакати; картон у боји [обојени картон];
картотеке; картотеке са подацима о педијатријском
мерењу и дозирању лекова; каталози; кесе за набавку
од папира или пластике; књиге; књиге активности;
књиге активности са налепницама; књиге венчања;
књиге гостију; књиге за бојење; књиге за
годишњице; књиге за децу; књиге новчаних
примања; књиге пословне евиденције; књиге
ЗИС / RS / IPO
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пријемница; књиге расхода; књиге рачуна; књиге
рецепата; књиге са аутограмима; књиге салда; књиге
са песмама или нотама; коверте; комеморативне
маркице [печати]; комплети за цртање; конусне
папирне кесе; композери за слагање; кутије за
оловке; кутије за пице од картона; кутије за
складиштење
часописа;
кутије
за
чување
фотографија; кутије од папира; кутије од ребрастог
картона; ламинирани папир; лепљива пластична
фолија за обмотавање; лепљива пластична фолија за
обмотавање и паковање; лепљива пластична фолија
за паковање; лепљива пластична фолија за
постављање слика; лепљива слова и бројеви од
винила; лепљиве ознаке од папира; лепљиве траке за
канцеларијску употребу; лепљиве траке за папир или
употребу
у
домаћинству;
лепљиве
фолије
[канцеларијски материјал]; лепљиви углови за
фотографије; леци, флајери; навлаке за картице са
именом; надстолњаци од папира; налепнице;
налепнице које се наносе пеглом; налив пера и
хемијске
оловке
[канцеларијски
прибор];
наруџбенице; натписи од папира или картона;
новчанице сувенири; нотеси; обележивачи за књиге;
огласни панои од папира или картона; ознаке за
поврат пртљага од папира; оквири за слике од
картона; оквири за слике од папира; оквири за
фотографије; организационе шеме [штампани
материјал]; омотачи за флаше од картона или
папира; омоти за документа [канцеларијски
материјал]; омоти за извештаје од папира; омоти за
папир; омоти за чековне књижице; памфлети; папир;
папир за увијање; папирне висеће етикете; папирне
декорације за забаве; папирне етикете; папирне
етикете за идентификацију; папирне етикете за
поклоне; папирне етикете за пртљаг; папирне
заставице; папирне или картонске кутије; папирне
кесе; папирне или пластичне кесице за поклоне;
папирни и картонски материјали за паковање
[пуњење, облагање]; папирни омоти за саксије;
папирни сунцобрани за коктеле; папирни украси за
забаве; папирни украси за колаче; пластичне фолије
за омотавање; подметачи за пивске чаше; подлоге за
писање; подлоге за урамљивање фотографија;
подметачи за сто од папира; подметачи за чаше од
папира; подметачи од картона; подметачи од папира;
подне налепнице; позивнице; показатељи датума;
поклопци за оловке; портикле од папира; портикле са
рукавима, папирне; постери; постери без оквира;
постоља за фотографије; посуде за писма; посуде од
ребрастог картона; посуде за чување од папира;
празни обрасци; прекривачи столова од папира;
приручници; проспекти; разгледнице; рачунске
таблице;
рођенданске
честитке;
рођендански
споменари; роковници; романи; самолепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; самолепљиви
пластични листови за облагање полица; састављене

27

Ж
картонске кутије за паковање; свеске; светлећи
папир; спојени рамови [штампарски]; сталци за
календаре; сталци за печате; сталци за писаћи
прибор; сталци за писма; сталци за сортирање
бележака; сталци за хемијске оловке; столњаци од
папира; стоне кутије за папирну галантерију; стоне
подлоге са календаром; стоне салвете од папира;
стони дневници; стони држачи визит картица; стони
календари; стони планери; стони ротациони сталци
за визит картице; стони сетови; стони сетови за
оловке и ситнице; стони сталци за документе;
странице за архивирање; странице за спомен аре;
странице за фотографске албуме; табле за цртање;
торбе [омоти, врећице] од папира или пластике, за
паковање робе; транспаренти [банери] од папира;
транспортни контејнери од картона; тубе од картона;
украсне папирне застави це; украсне папирне машне
за умотавање; украсне подлоге од папира; украсни
венци од папира за прославе; улазнице; упутства;
фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; фасцикле
[канцеларијски материјал]; фигурице направљене од
папира; фотографије [штампане]; фотографски
албуми; фото-гравуре; футроле за пасоше; футроле
за свеске; футроле за табле са листовима; футроле за
чековне књижице; футроле и држачи за пасош;
хартија и картон; џепни календари; џепни нотеси;
џепни роковници; шаблони за обележавање;
шаблони за сито-штампу; шаблони за слова;
шаблони за тапете; шаблони за техничко цртање;
шаблони за украшавање хране и напитака; шаблони
за фарбање; шаблони за цртање; шаблони који се
користе у производњи електронских штампаних
плоча и других електронских компоненти; штампане
папирне етикете; штампане позивнице; штампане
позивнице од картона; штампане позивнице од
папира; штампане публикације; штампане ствари;
штампане странице са упитницима; штампане
таблице; штампане улазнице; штампане уметничке
репродукције; штампане честитке са похрањеним
електронским информацијама; штампани амблеми;
штампани билтени; штампани визуелни прикази;
штампани водичи; штампани дијаграми; штампани
извештаји; штампани информативни леци; штампани
информативни листови; штампани јеловници;
штампани календари; штампани купони; штампани
леци; штампани материјал [висока штампа];
штампани наставни материјали; штампани образовни
материјали; штампани памфлети; штампани папирни
канцеларијски материјал; штампани папирни
натписи; штампани папирни натписи са именима за
посебне догађаје; штампани поклон ваучери,
некодирани; штампани приручници; штампани
промотивни материјали; штампани роковници;
штампани
сертификати;
штампани
узорци;
штампани упитници; штампани флајери; штампани
хороскопи; штампани ценовници; штампарски
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бројеви и слова; штампа у боји; штампа у виду
слика; штампа у виду фотографија; штитници за
брисање.
35 услуге фотокопирања; обрада текста; производња
рекламних филмова.
(210) Ж- 2022-282

(220) 17.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Драгана Милошевић, Шангајска 89ц, Београд, RS
(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13,
11000, Београд
(540)

(531) 02.09.04; 04.05.01; 05.03.15; 05.07.14; 09.01.07;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.05
(591) зелена, љубичаста, црвена
(511) 33 жестока пића; алкохолна пића, ракија од
шљиве, шљивовица, аперитиви на бази жестоких
пића; дестилована жестока пића; дигестиви [ликери
и жестока пића]; екстракти жестоких алкохолних
пића; жестока алкохолна пића [дестилована];
жестока пића с укусима [алкохолна ПИћа]; јапанска
жестока пића ароматизована екстрактом азијске
шљиве; алкохолна пића; алкохолна пића, изузев пива;
алкохолна пића која садрже воће; аперитиви на бази
дестилованих алкохолних пића; дестилована пића.
35 услуге велепродаје везане за алкохолна пића;
услуге малопродаје везане за алкохолна пића; услуге
велепродаје алкохолних пића, осим пива; услуге
велепродаје везане за алкохолна пића, осим пива;
услуге велепродаје везане за препарате за припрему
алкохолних пића; услуге велепродаје препарата за
производњу алкохолних пића; услуге малопродаје
алкохолних пића, осим пива; услуге малопродаје
везане за алкохолна пића, осим пиво; услуге
малопродаје везане за препарате за прављење
алкохолних пића; услуге малопродаје препарата за
производњу алкохолних пића; услуге онлајн
велепродаје алкохолних пића, осим пива; услуге
онлајн велепродаје препарата за прављење
алкохолних пића; услуге онлајн малопродаје
алкохолних пића, осим пива; услуге онлајн
малопродаје препарата за прављење алкохолних
ЗИС / RS / IPO
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пића; услуге малопродаје у вези са препаратима за
прављење алкохолних пића; услуге набавке
алкохолних пића [куповина робе за друге фирме];
услуге велепродаје у вези са препаратима за
прављење алкохолних пића.
40 дестилација жестоких пића за друге.
(210) Ж- 2022-283

(220) 21.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd., Room
501, Building A, Block 1, Phase 1, Shenzhen
International Inno Valley, Dashi 1st Road,, Xili
Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 12 електрична возила; возила за кретање по
земљи, ваздуху, води или шинама; санке за
спашавање; дронови за испоруку; свемирска возила;
возила за кретање по води; колица; гуме за точкове
возила; ублаживачи удара за возила; опрема против
клизања за гуме возила; кочнице за возила;
роботизовани аутомобили; аутомобили без возача
[аутономни аутомобили]; самовозећи роботи за
доставу; возила са даљинским управљачем, нису
играчке; аутоматски навођени камиони [без возача]
за превоз грађевинског материјала; шасије за возила;
мотори за сувоземна возила; транспортни роботи;
беспилотни
транспортни
роботи;
самоходна
електрична возила.
(210) Ж- 2022-284

(220) 21.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd., Room
501, Building A, Block 1, Phase 1, Shenzhen
International Inno Valley, Dashi 1st Road,, Xili
Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17
(511) 12 електрична возила; возила за кретање по
земљи, ваздуху, води или шинама; санке за
спашавање; дронови за испоруку; свемирска возила;
возила за кретање по води; колица; гуме за точкове
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возила; ублаживачи удара за возила; опрема против
клизања за гуме возила; кочнице за возила;
роботизовани аутомобили; аутомобили без возача
[аутономни аутомобили]; самовозећи роботи за
доставу; возила са даљинским управљачем, нису
играчке; аутоматски навођени камиони [без возача]
за превоз грађевинског материјала; шасије за возила;
мотори за сувоземна возила; транспортни роботи;
беспилотни
транспортни
роботи;
самоходна
електрична возила.
(210) Ж- 2022-285

(220) 21.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Whats Next d.o.o. Beograd-Vračar,
Шуматовачка 8, 11110, Београд, RS
(740) Гроза Предраг, Царице Милице 3,
11000, Београд
(540)

(531) 09.01.01; 09.01.05; 24.17.04; 25.01.25; 26.11.01;
26.11.07; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.04
(591) плава-C:82 R.1, M:30 G:143, Y:20 B:177, K:0
(511) 35
вођење, организовање и управљање
пословањем; помоћ у пословном управљању; анализе
трошкова и цене коштања; пословно управљање и
организационо саветовање; консултације у вези са
избором особља; консултације у пословном
управљању; помоћ у пословном или индустријском
управљању;
стручне
услуге
о
пословној
ефикасности; истраживање тржишта; пословне
процене; пословна испитивања; консултације у вези
са
пословним
организовањем;
пословна
истраживања; саветодавне услуге у пословном
управљању;
маркетиншка
истраживања;
компјутерско управљање подацима; професионалне
пословне
консултације;
пружање
пословних
информација;
испитивање
јавног
мњења;
проналажење особља; прикупљање информација у
компјутерске базе података; систематизација
информација у компјутерским базама података;
психолошко тестирање за избор запослених; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању];
прикупљање статистичких података; пословно
управљање за независне пружаоце услуга;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
29

Ж
у рекламирању; услуге праћења конкуренције;
услуге праћења тржишта; израђивање профила
потрошача за комерцијалне или маркетиншке сврхе.
41 образовне услуге; припремање обуке; академије
[образовне]; организовање такмичења [образовних
или забавних]; учење на даљину; услуге пружања
обуке; организовање и вођење конференција;
пружање услуга у области образовања; организовање
и вођење радионица [обука]; професионално
усмеравање [саветовање у вези са образовањем или
обуком]; обука [тренирање]; подучавање; пренос
знања и искуства [обучавање].
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; рачунарско програмирање; дизајнирање
рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског
софтвера; поновно успостављање рачунарских
података; одржавање рачунарског софтвера; анализе
рачунарских система; дизајнирање рачунарских
система; инсталирање рачунарског софтвера;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања; саветовање у области
рачунарског софтвера; софтвер у виду сервиса [saas];
саветовање у вези информационих технологија;
саветодавне услуге из области технологије;
саветодавне услуге из области компјутерске
технологије; платформа као услуга [paas]; развој
рачунарских платформи.
(210) Ж- 2022-286

(220) 21.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) ALEKSA VUČIĆEVIĆ PR KORENI,
Дражиновићи б.б., 31213, Пожега, RS
(540)

(531) 26.01.03; 26.01.10; 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01
(511) 3 сапун; козметички препарати за купање;
козметичке маске; препарати за испирање уста;
лосиони за косу; козметика; козметичке креме;
препарати за уклањање шминке; етарске есенције;
етарска уља; екстракти цвећа; уља за козметичку
употребу; лосиони за козметичку употребу; млеко за
чишћење; тоалетни производи (за личну хигијену);
шампони; козметички препарати за негу коже;
помаде за козметичку употребу; препарати за
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бријање; препарати за сунчање; ароматична уља;
лосиони после бријања; препарати за туширање за
личну хигијену; мелеми; препарати за купање;
балзами за косу; средства за интимну хигијену;
мицеларна вода; пасте за зубе; етарска уља за арома
терапију; креме базиране на етарским уљима.
30 чајеви; биљни чајеви.
32
воде; минералне воде; безалкохолна пића;
освежавајућа безалкохолна пића.
(210) Ж- 2022-287

(220) 22.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Uni-Chem d.o.o., Црнотравска 27,
11000, Београд, RS
(540)

Biorphen
(511) 5 лекови; лекови за људску употребу; лекови
за медицинску употребу; терапеутски лекови и
агенси; фармацеутски лекови.
16 фармацеутски информативни леци.
35
маркетиншке услуге које се односе на
фармацеутске
производе;
оглашавање
фармацеутских производа и ин виво снимљених
производа; рекламне услуге које се односе на
фармацеутске производе;
услуге
велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге
малопродаје или велепродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
санитарних
препарата
и
медицинског материјала.
(210) Ж- 2022-288

(220) 22.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Carlos Gustavo Miguens, Calle 44 N1416
Apartment 3B, 1900, La Plata, AR
(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129,
11000, Београд
(540)

(531) 26.11.06; 26.11.09; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, црвена, бела
(511) 41 организација спортских такмичења; услуге
вођења забавних догађаја; услуге објављивања и
извештавања.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2022-289

(220) 22.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Katarina Knezevic PR, HEROBRANDSTARS
Beograd, Бреза 11, 11040, Београд, RS
(540)

(531) 05.07.07; 05.07.19; 05.07.23; 26.05.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) тамно зелена, бела
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач; месне
прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и
поврће; желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и
млечни производи; јестива уља и маст.
30 кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач; тапиока
и саго; брашно и производи од житарица; хлеб,
пецива и кондиторски производи; сладоледи; шећер,
мед, меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф;
сирће, сосови (као додаци); зачини; лед.
32
пиво, минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови,
сирупи и други препарати за производњу пића.
33 алкохолна пића (изузев пива).
43 услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2022-290

(220) 22.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

Ж
(511) 3
немедицински козметички препарати;
препарати од колагена за козметичке сврхе;
козметички препарати за негу коже; препарати за
негу ноктију; лосиони за козметичке сврхе;
козметичке
креме;
лосиони
за
косу.
5 фармацеутски препарати; колаген за медицинску
употребу; сирупи за фармацеутску употребу;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини; витамински препарати;
дијететски суплементи за људе; минерални додаци
исхрани; витамински препарати и дијететски
суплементи који се састоје од витамина; додаци
исхрани; медицински препарати за раст косе;
фармацеутски препарати за негу коже; лосиони за
фармацеутску употребу.
35 оглашавање; онлајн оглашавање на рачунарској
мрежи; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски послови; пружање комерцијалних
информација и савета потрошачима у избору
производа и услуга; услуге малопродаје или
велепродаје фармацеутских препарата.
(210) Ж- 2022-291

(220) 22.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Katarina Knežević PR HEROBRANDSTARS
Beograd, Бреза 11, 11040, Београд, RS
(540)

CHALLENGE YOUR DREAMS
(511) 35 услуге које пружају предузећа која се баве
оглашавањем (рекламирањем) тако што, за рачун
других лица, комуницирају са јавношћу (рекламе)
путем преноса било каквих информација о
производима
и
услугама
омогућавајући
потрошачима пригодан поглед на те производе и
услуге-рекламне услуге.
38 тржишне комуникације.
41 образовање одраслих, забављање других лица,
привлачење пажње, организовање (приређивање) и
вођење семинара, конференција, конгреса, изложби,
спортских такмичења, издавање текстова и књига.
(210) Ж- 2022-295

(220) 23.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) EIGHT DOTS d.o.o. Beograd-Voždovac,
Билећка 16/8, 11040, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)
(531) 01.15.09; 02.09.22; 05.05.20; 25.01.01; 25.05.25;
26.04.14; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.15
(591) тамно плава, светло плава, црвена, тамно
наранџаста, светло наранџаста, жута, зелена, розе,
љубичаста, бела

ЗИС / RS / IPO

Wellbit
(511) 9
рачунарски и апликативни софтвер,
укључујући за мобилне телефоне, компјутерске
таблете, рачунаре, преносне рачунаре, лаптопове и
нетбоок рачунаре, укључујући све напред наведено
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за употребу за унапређење менталног здравља,
посебно практиковања захвалности и уживања у
моменту, прикупљања позитивних тренутака као
мултимедијалних
фајлова,
бележење
саморефлексија, успостављања добрих и здравих
навика, позитивног начина размишљања, повећавање
среће и изградњу квалитетних односа са другим
људима;
софтвер и мобилне апликације које се могу преузети
које садрже ресурсе, информације, савете, курсеве,
предавања, програме активности, публикације,
електронске књиге, аудио књиге, електронске
билтене, електронске магазине, постере, текст,
чланке, поруке, инспиративне цитате, слике,
фотографије, покретне слике, графичке радове,
музичке снимке, звучне снимке, видео записе, аудиовидео снимке, игре, мултимедијалне датотеке,
укључујући све напред наведено из области
менталног здравља и психологије, а посебно
практиковања захвалности и уживања у моменту,
успостављања добрих и здравих навика, повећавања
среће и изградњу квалитетних односа са другим
људима; аудио датотеке које се могу преузети у
облику кратких прича и водича за побољшање
менталног здравља; видео датотеке које се могу
преузети у области менталног здравља и
психологије; софтвер за виртуелну стварност који се
може преузети, а који укључује технике медитације,
програме за успостављање добрих навика, вођене
програме
за
практиковање
захвалности
и
успостављање
добрих
навика;
електронске
публикације које се могу преузети укључујући
књиге, аудио књиге, билтене, магазине, постере,
текстове, чланке, поруке, инспиративне цитате,
програме активности, албуме успомена (који садрже
слике и текст), дневнике захвалности, укључујући
све напред наведено у области менталног здравља,
посебно у циљу практиковања захвалности и
уживања у моменту, саморефлексије, успостављања
добрих навика, позитивног начина размишљања,
повећавање среће и изградњу квалитетних односа са
другим људима; тонови звона за мобилне телефоне
која се могу преузети; слике, фотографије, постери,
компјутерске позадине, музика, снимљени звукови,
покретне слике, графички радови, видео снимци,
аудио-видео снимци, игре и мултимедијске датотеке,
који се могу преузети, укључујући све напред
наведено у области менталног здравља, а посебно
практиковања захвалности и уживања у моменту,
успостављања добрих и здравих навика, повећавање
среће и изградње квалитетних односа са другим
људима.
35
пословне консултације у области развоја
пословног вођства; пословно управљање и
организационо саветовање у пољима побољшања
продуктивности и менталног здравља запослених;
32
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консултације у вези са избором особља;
консултације о стратегији кумуникације у односима
са јавношћу, посебно у погледу бриге о запосленима;
организовање изложби и сајмова у комерцијалне и
рекламне сврхе; објављивање рекламних текстова;
услуге малопродаје и услуге онлајн малопродаје у
вези са штампаним публикацијама, магазинима,
књигама, електронским књигама, аудио књигама,
књигама активности, електронским публикацијама,
брошурама, билтенима, магазинима, албумима
успомена и дневницима захвалности (који садрже
слике и текст), чланцима, компилацијама цитата,
графичким радовима, програмима за побољшање
менталног здравља, компјутерским позадинама и
тоновима
за
мобилне
телефоне;
услуге малопродаје и услуге онлајн малопродаје у
вези са постерима, уметничким штампаним
материјалима на платну, урамљеним уметничким
материјалима,
урамљеним
фотографијама,
фотографијама, дигиталним фотографијама, сликама,
дигиталним сликама, шољама, канцеларијским
материјалом;
услуге малопродаје и услуге онлајн малопродаје у
вези са мајицама, одећом, покривалима за главу,
обућом, пешкирима, баде мантилима, стоним
организерима, регистраторима и фасциклама за
канцеларијску употребу, лепилима и налепницама за
канцеларијску употребу, стикерима, фото албумима,
албумима успомена (који садрже слике и текст),
адресарима, агендама, свескама, нотесима, украсним
папирима, блоковима за цртање, свесцима за цртање
и осталом канцеларијском опремом; услуге
малопродаје и услуге онлајн малопродаје у вези са
разгледницама,
честиткама,
рођенданским
честиткама, честиткама за посебне прилике,
картицама са указивањем захвалности, картицама са
сликама,
картицама
са
цитатима,
празним
дневницима, дневницима захвалности, маркерима за
књиге, самолепљивим налепницама, календарима,
украсним папиром за увијање поклона, штампаним
материјалима, прибором за цртање, украсним
папиром, шаблонима за украшавање, капама,
наочарима за сунце, шаловима, марамама,
шеширима. услуге малопродаје и услуге онлајн
малопродаје у вези са свећама, чајевима, уљима за
ароматерапију, уљима за масажу, тоалетним
потрепштинама, уљима за купку, сапунима, купкама,
мехурићима за купање, кристалима и перлама за
купање, солима за купку (немедицинским); услуге
малопродаје и услуге онлајн малопродаје у вези са
геловима за туширање, лосионима за туширање,
поклон корпама које садрже немедицинске купке и
козметичке препарате, шампонима, лосионима за
кожу, лосионима за тело, кремама за тело, маскама за
лице, козметиком, хидратантним кремама, кремама
за после бријања, миришљавим штапићима; услуге
ЗИС / RS / IPO
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малопродаје и услуге онлајн малопродаје у вези са
есенцијалним
уљима,
парфемима,
цветним
екстрактима,
производима
за
ароматерапију,
миришљавим фасциклама, јастуцима, украсним
шкрињама, теписима; услуге малопродаје и услуге
онлајн малопродаје у вези са софтерима који се могу
преузети, датотекама слика које се могу преузети,
мобилним апликацијама које се могу преузети,
додацима за рачунаре, додацима за мобилне
телефоне, додацима за рачунарске таблете, преносне
рачунаре, лаптопове и нетбоок рачунаре; услуге
малопродаје и услуге онлајн малопродаје у вези са
футролама и маскама за мобилне телефоне,
футролама, торбама и маскама за таблете;
услуге малопродаје и услуге онлајн малопродаје у
вези са играчкама, подлогама за рачунарског миша,
звучницима, слушалицама, држачима за мобилне
телефоне, футролама за преносне рачунаре,
лаптопове и нетбоок рачунаре; услуге малопродаје и
услуге онлајн малопродаје у вези са футролама за
наочаре,
декоративним
лампама,
фењерима,
држачима за свеће, орнаменталним декорацијама,
консултације, саветовања и информативне услуге
везане за било коју од напред наведених услуга; све
претходно наведене услуге се такође пружају путем
електронских медија, глобалне мреже рачунара,
комуникационих мрежа и комуникационих уређаја,
укључујући онлајн преко рачунара, компјутерске
базе, дигиталних платформи, интернет, wеб сајтова,
друштвених
мрежа,
интернет
претраживача,
мобилних апликација, мобилних уређаја, формула и
других канала комуникације.
38 услуге слања порука, размене текстуалних, аудио
и видео података електронском комуникационом
мрежом између корисника мобилних телефона и
других уређаја са приступом интернету, употребом
рачунарских и мобилних апликација у области
менталног здравља, позитивног начина размишљања,
практиковања захвалности и уживања у моменту,
успостављања добрих и здравих навика, повећавања
среће и изградњу квалитетних односа са другим
људима; пружање услуга онлајн форума за размену
порука између корисника мобилних телефона и
других уређаја са приступом интернету коришћењем
рачунарских и мобилних апликација у циљу
унапређења менталног здравља, а посебно
практиковања захвалности и уживања у моменту,
прикупљања
позитивних
тренутака
као
мултимедијалних
фајлова,
бележење
саморефлексија, успостављања добрих и здравих
навика, позитивног начина размишљања, повећавање
среће и изградњу квалитетних односа са другим
људима; електронски пренос података и докумената
путем
интернета
и
другим
електронским
комуникационим мрежама; пренос података путем
електронске поште; пренос честитки и изражавања
ЗИС / RS / IPO
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захвалности путем интернета; пренос подкаст
садржаја; стриминг података, наиме, текстуалних,
аудио, видео, аудио видео и мултимедијалних
садржаја.
41 услуге обучавања и разоноде, наиме, спровођење
програма обука које промовишу ментално здравље,
практиковање захвалности и уживање у моменту,
успостављање добрих и здравих навика, повећавање
среће и изградњу квалитетних односа са другим
људима; услуге обучавања и разоноде, наиме,
спровођење програма обука које промовишу
ментално здравље, практиковање захвалности и
уживање у моменту, успостављање добрих и здравих
навика, повећавање среће и изградњу квалитетних
односа са другим људима које су доступне онлајн
путем мобилних телефона и других уређаја са
интернет приступом; услуге обучавања и разоноде,
наиме, спровођење услуга мотивационих говора у
вези са менталним здрављем, практиковањем
захвалности и уживањем у моменту, успостављања
добрих и здравих навика, повећавањем среће и
изградњом квалитетних односа са другим људима;
услуга обучавања у области развоја пословног
вођства; пружање информација и савета путем
вебсајта
из
области
менталног
здравља,
практиковања захвалности и уживања у моменту,
успостављања добрих и здравих навика, повећавања
среће и изградње квалитетних односа са другим
људима. публикација текстова, књига, билтена,
магазина, постера и осталих штампаних ствари;
издавање електронских текстова, електронских
књига, електронских билтена, електронских чланака,
музике, звучних белешки, слика, покретних слика,
графичких радова и других публикација у
електронској форми; услуга онлајн издавања књига,
билтена, магазина, постера, текстова, чланака,
порука, цитата, слика и графичких радова у области
менталног здравља, позитивног начина размишљања,
практиковања захвалности и уживања у моменту,
успостављања добрих и здравих навика, повећавања
среће и изградње квалитетних односа са другим
људима; пружање информација у области забаве,
публикација и едукације, наиме пружање информација
у
вези
са
конференцијама,
догађајима,
манифестацијама,
семинарима,
курсевима,
предавањима, активностима, скуповима и забавним
догађајима, све напред наведено у области менталног
здравља, а посебно практиковања захвалности и
уживања у моменту, успостављања добрих и здравих
навика, повећавања среће и изградње квалитетних
односа са другим људима; услуге обуке и забаве,
наиме, давање информација, савета, програма обуке,
електронских публикација, наиме, књига, магазина,
билтена, водича, чланака, прича, вести, коментара,
цитата, текстова и онлајн видео, музичких и звучних
записа, слика, покретних слика и игри, путем глобалне
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рачунарске мреже у области менталног здравља, а
посебно практиковања захвалности и уживања у
моменту, успостављања добрих и здравих навика,
повећавање среће и изградњу квалитетних односа са
другим људима; производња подкаста који промовишу
ментално здравље, практиковање захвалности и
уживање у моменту, успостављање добрих и здравих
навика, повећавање среће и изградњу квалитетних
односа са другим људима; припрема и вођење програма
наставе и обуке у области менталног здравља, а
посебно практиковање захвалности и уживање у
моменту, успостављање добрих и здравих навика,
повећавање среће и изградњу квалитетних односа са
другим људима; припрема и вођење семинара,
конференција, подучавања, радионица, едукационих
курсева и предавања у области менталног здравља,
практиковање захвалности и уживање у моменту,
успостављања добрих и здравих навика, повећавање
среће и изградњу квалитетних односа са другим
људима; припрема и вођење догађаја и манифестација,
активности, скупова и забава, у облику уметничких,
културних и друштвених забавних догађаја и
манифестација, у области менталног здравља,
практиковања захвалности и уживања у моменту,
успостављања добрих и здравих навика, повећавање
среће и изградњу квалитетних односа са другим
људима; пружање информација и консултантских
услуга у вези са напред наведеним услугама; услуга
наставе у областима менталног здравља, практиковања
захвалности и уживања у моменту, успостављања
добрих и здравих навика, повећавање среће и изградње
квалитетних односа са другим људима; издавање књига
у областима менталног здравља, практиковања
захвалности и уживања у моменту, успостављања
добрих и здравих навика, повећавање среће и
изградње квалитетних односа са другим људима.
42 пружање услуге привременог коришћења онлајн
софтверске апликације која омогућава корисницима
да приступе библиотеци програма активности,
систему за препоручивање активности, чување
резервне копије у облаку, електронско похрањивање
података, и електронску комуникацију са другим
корисницима;
пружање
услуге
привременог
коришћења онлајн софтверске апликације која која
омогућава корисницима да приступе едукативном
садржају, инструкцијама и курсевима у области
менталног здравља, а посебно практиковања
захвалности и уживању у моменту, успостављања
добрих и здравих навика, повећавању среће и
изградњи квалитетних односа са другим људима;
платформа као услуга која укључује рачунарске
софтвере и апликације, рачунарске платформе,
мобилне и таблет апликације за употребу у групној
комуникацији, наиме размену порука и података,
чување резервне копије у облаку, електронско
похрањивање података, и електронску комуникацију
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са другим корисницима; платформа као услуга која
укључује рачунарске софтвере и апликације,
рачунарске платформе, мобилне и таблет апликације
за употребу остваривања приступа едукативном
садржају, инструкцијама и курсевима у области
менталног здравља, а посебно практиковање
захвалности и уживање у моменту, успостављање
добрих и здравих навика, повећавању среће и
изградњи квалитетних односа са другим људима.
(210) Ж- 2022-296

(220) 23.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Merz Pharma GmbH & Co. KG, Eckenheimer
Landstr. 100, 60318 Frankfurt am Main, DE
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

BOCOUTURE
(511) 5 фармацеутски препарати и хигијенски
препарати за медицинску употребу; медицински
производи за дерматологију.
(210) Ж- 2022-297

(220) 23.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, Costa Mesa,
California 92626, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17
(511) 12 бицикли; седишта за бицикле; гуме за
бицикле; ручке за волан бицикла; ручке за волан
мотора.
(210) Ж- 2022-298

(220) 23.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Милица Лепојевић , Браничевска 20,
11000, Београд, RS
(540)
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(531) 01.01.05; 03.07.19; 05.03.13; 05.03.14; 26.01.04;
26.01.13; 26.01.15; 26.01.20; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) тиркизно плава, тегет, златна, бела
(511) 41 вођење забавних догађаја; вођење забавних
догађаја, културних догађаја, спортских догађаја
уживо, образовних догађаја, и забавних и културних
активности; вођење јога часова; вођење курсева за
оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење курсева учења на даљину; вођење
образовних догађаја; вођење образовних курсева;
вођење образовних семинара; вођење обука; вођење
обуке у склопу кампа за обуке; вођење радионица за
обуку; вођење радионица и семинара; вођење
радионица и семинара на тему личне свести; вођење
радионица и семинара на тему самосвести; вођење
семинара; вођење семинара за обуку; вођење часова;
вођење часова пренаталних вежби; вођење часова
пренаталног фитнеса; договарање, реализација и
организација конференција; договарање, реализација
и организација семинара; додатно образовање;
електронске
издавачке
услуге;
електронске
публикације са информацијама о широком распону
тема на мрежи; електронске публикације текстова и
штампаног материјала, осим рекламних текстова, на
интернету; електронско издаваштво; издавање
докумената у области образовања, науке, јавног
права и друштвених питања; издавање електронских
књига и он-лајн периодичних часописа; издавање
електронских књига и он-лајн часописа; издавање
електронских новина којима је могуће приступити
путем глобалне рачунарске мреже; издавање
електронских онлајн периодичних издања; издавање
електронских публикација; издавање електронских
часописа; издавање журнала; издавање журнала,
књига и приручника из области медицине; издавање
интернет часописа; издавање информативних
листова; издавање и уређивање књига; издавање и
уређивање књига, новина и периодичних часописа;
издавање и уређивање књига, новина и часописа;
издавање и уређивање магазина; издавање и
уређивање
новина;
издавање
и
уређивање
периодичних издања; издавање и уређивање
штампаног материјала; издавање и уређивање
штампаног материјала и текстова, осим рекламних
текстова; издавање и уређивање штампаног
материјала, књига, новина и периодичних часописа,
осим за рекламне потребе; издавање календара;
издавање каталога; издавање књига; издавање књига
и магазина; издавање књига и часописа; издавање
књига, магазина, годишњака и журнала; издавање
књига, периодичних издања, часописа, новина и
билтена; издавање књига, часописа и других
текстова, осим рекламних текстова; издавање књига,
часописа и новина на интернету; издавање
мултимедијалног материјала он-лајн; издавање
ЗИС / RS / IPO
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научних магазина; издавање научних магазина који
се односе на медицинску технологију; издавање
научно-информативних часописа; издавање новина;
издавање
образовних
материјала;
издавање
периодичних часописа; издавање периодичних
часописа и књига у електронском формату; издавање
периодичних часописа, каталога и проспеката;
издавање приручника; издавање приручника за
образовање и оспособљавање; издавање приручника
за обуку; издавање рекламног материјала за потребе
забаве и подучавања; издавање текста песама у
облику књиге; издавање уџбеника; издавање
часописа; издавање часописа за потрошаче; издавање
часописа и књига у електронском формату; издавање
часописа у електронском формату; издавање
часописа у електронском формату на интернету;
издавање
штампаног
материјала;
издавање
штампаног материјала и текстова, осим рекламних
текстова; издавање штампаног материјала, и у
електронском формату, осим у рекламне сврхе;
издавање штампаног материјала, осим рекламних
текстова; издавање штампаног материјала, осим
рекламних текстова, у електронском формату;
издавање штампаног материјала у електронском
формату; издавање штампаног материјала у
електронском формату на интернету; издавачке
услуге; издавачке услуге за дигиталну видео, аудио и
мултимедијалну забаву; издавачке услуге, осим
штампања;
изнајмљивање
аудио
записа;
изнајмљивање аудио и видео записа; изнајмљивање
аудио и видео опреме; изнајмљивање аудио касета за
потребе учење језика; изнајмљивање аудио опреме;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање књига;
изнајмљивање књига и других публикација;
изнајмљивање књига и периодичне штампе;
информативне услуге у виду извештавања о
актуелним
догађајима;
испити
из
области
образовања; консултантске услуге које се односе на
академске предмете; консултантске услуге које се
односе на образовање и обуку; консултантске услуге
које се односе на образовање и обуку руководства и
особља; консултантске услуге које се односе на
обуку; консултантске услуге које се односе на обуку
и усавршавање; консултантске услуге које се односе
на услуге резервације спортских, научних и
културних догађаја које се пружају путем
телефонских позивних центара и дежурних линија;
консултантске услуге у вези са образовањем;
консултантске услуге у вези са уређивањем;
консултантске услуге у области потешкоћа у учењу;
консултовање које се односи на организовање и
вођење радионица за обуку; консултовање које се
односи на организовање и вођење семинара; курсеви
стратешког планирања у вези са оглашавањем,
промоцијом, маркетингом и пословањем; курсеви
учења на даљину; мултимедијално издавање
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електронских издања; мултимедијално издавање
књига; мултимедијално издавање књига, магазина,
дневника и електронских издања; мултимедијално
издавање магазина; мултимедијално издавање
магазина, часописа и новина; мултимедијално
издавање
новина;
мултимедијално
издавање
штампаног материјала; напредна обука; настава,
обука; образовање и забава у области пословног
управљања; образовање, подучавање и обука;
образовне услуге које пружају академије; образовне
услуге које пружају асистенти за лица са посебним
потребама; образовне услуге које пружају колеџи;
образовне услуге које пружају средње школе;
образовне услуге које пружају универзитети;
образовне услуге које пружају школе пословне
кореспонденције; образовне услуге у виду курсева на
универзитетском нивоу; образовне услуге у виду
тренинга; образовно тестирање; обука из области
комуникационих технологија; обука из области
медицине; обука из области музике и забаве; обука
из области рекламирања; обука из области
руковођења
предузећем;
обука
из
области
управљања некретнинама; обука и усавршавање за
развој људских ресурса; обука и усавршавање за
развој људских ресурса, тимова и организација;
обука на пољу личног развоја; обучавање јоге;
обучавање особља из области регрутовања, људских
ресурса и руковођења пословањем; одржавање
часова, часова под рукодством реномираних
мајстора, радионица, семинара и кампова из области
јоге;
омогућавање
онлајн семинара
обуке;
омогућавање
привремене
употребе
онлајн
образовних материјала који се не могу преузети са
интернета; омогућавање приступа онлајн видео
садржајима који се не могу преузети; омогућавање
приступа он-лајн видео садржајима о инспиративним
и мотивационим темама за жене, који се не могу
преузети; омогућавање приступа он-лајн видео
садржајима у вези са научним информацијама из
области климатских промена, који се не могу
преузети; омогућавање приступа он-лајн видео
садржајима у вези са финансијским планирањем,
који се не могу преузети; омогућавање приступа онлајн видео садржајим за подучавање музике, који се
не могу преузети; омогућавање приступа онлајн
издањима у облику новинских чланова за децу, која
се не могу преузети; омогућавање приступа онлајн
магазинима који садрже информације из области
компјутерских игара и који се не могу преузети;
омогућавање приступа онлајн магазинима који се не
могу преузети; онлајн електронско издавање књига и
периодичне штампе; онлајн издавање електронских
књига и часописа; онлајн издавање електронских
магазина; онлајн издавање електронских новина;
онлајн издавање електронских часописа; онлајн
издавање часописа или дневника [услуге веблога];
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онлајн пружање услуга игрица виртуелне стварности
путем рачунарске мреже; он-лајн публикације
електронских књига; онлајн услуге академске
библиотеке; организовање и вођење конгреса;
организовање и вођење конференција; организовање
и вођење конференција, семинара и симпозијума;
организовање и вођење образовних догађаја;
организовање и вођење образовних курсева;
организовање и вођење образовних семинара;
организовање и вођење образовних форума уживо;
организовање и вођење пренаталне обуке;
организовање и вођење радионица и семинара;
организовање и вођење радионица и семинара о
личној свести; организовање и вођење радионица и
семинара о самоспознаји; организовање и вођење
радионица [обука]; организовање и вођење семинара
за обуку; организовање игара; организовање игара и
такмичења;
организовање
и
реализација
конференција
и
конгреса;
организовање
и
реализација конференција и семинара; организовање
и реализација конференција, конвенција и изложби
за културне или образовне потребе; организовање и
реализација конференција, конвенција, образовних
изложби, часова, предавања, семинара и радионица
за обуку; организовање и реализација конференција,
конгреса и симпозијума; организовање и реализација
конференција, конгреса, концерата, симпозијума,
семинара, курсева обуке, часова и предавања;
организовање и реализација конференција, конгреса,
семинара и радионица за обуку; организовање и
реализација конференција, конгреса, семнара,
симпозијума, курсева обуке, часова и предавања;
организовање и реализација конференција, конгреса,
симпозијума
и
семинара;
организовање
и
реализација курсева за обуку; организовање и
реализација образовних конференција; организовање
и реализација пословних конференција; организовање и
реализација предавања; организовање и реализација
семинара и радионица за обуку; организовање и
реализација семинара, конгреса, конференција и
симпозијума; организовање и реализација семинара,
конференција и изложби за културне и образовне
потребе; организовање и реализација семинара,
конференција, курсева за обуку и усавршавање;
организовање и реализација семинара, радионица
[образовних], конгреса, колоквијума, курсева учења на
даљину и изложби за културне потребе; организовање
обука; организовање радионица и семинара;
организовање радионица и семинара о личној свести;
организовање радионица и семинара о самоспознаји;
организовање семинара; организовање семинара за
обуку; организовање часова; писање песама; писање
сценарија; писање сценарија, изузев за рекламне сврхе;
писање текстова*; писање филмских сценарија;
планирање забава [забава]; планирање прослава
везаних за венчање; подучавање; подучавање
ЗИС / RS / IPO
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борилачких вештина; практична настава [обука путем
демонстрације]; припрема и вођење семинара;
припрема и вођење симпозијума; припрема образовних
курсева и испита; припрема, примена и бодовање
стандардизованих тестова; припрема, реализација и
организација радионица за обуку; припрема текстова за
публикације у виду брошура и упутстава за употребу у
вези са програмима исхране и контролом тежине;
производња материјала за обуку; пружање курсева за
обукуна нивоу колеџа; пружање курсева за обуку на
нивоу средње школе; пружање курсева за обуку на
постдипломском нивоу; пружање курсева обуке;
пружање курсева обуке на нивоу средње школе,
факултета или постдипломском нивоу; пружање онлајн туторијала; пружање онлајн услуга подучавања;
уређивање књига и електронских публикација;
уређивање магазина; уређивање новина; уређивање
периодичних издања; уређивање писаних текстова;
уређивање писаних текстова, осим рекламних текстова;
уређивање
публикација;
уређивање
текстова;
уређивање текстова, осим рекламних текстова; услуге
образовања и подучавања; услуге професионалне
преквалификације; услуге струковног образовања и
оспособљавања; услуге струковног оспособљавања;
услуге учења на даљину; услуге учења на даљину које
се пружају на интернету; услуге учитељске обуке;
учење на даљину; часови борилачких вештина.
44 консултантске услуге у вези са здравственом негом;
консултантске услуге у вези са интегралном
психологијом; медицинска помоћ; медицинске и
здравствене услуге; медицинске и услуге неге за
одрасле особе; медицинске консултације; медицинске
услуге;
медицинско
саветовање;
обављање
психолошких процена и прегледа; окупациона терапија
и рехабилитација; педијатријске услуге; плесна
терапија; припрема психолошких извештаја; припрема
психолошких профила; пружање здравствених услуга у
кући; пружање психолошке помоћи; пружање услуга
програма за мршављење; пружање услуга психолошког
лечења; психијатријске консултације; психијатријске
услуге; психијатријско тестирање; психолошка нега;
психолошке консултације; психолошки коучинг,
консултације и терапеутске услуге; психолошки
третмани; психолошко саветовање; психолошко
саветовање
запослених;
психолошко-социјална
заштита; психотерапија; радна терапија; реики
терапија; терапеутске услуге; терапија против пушења;
услуге алтернатнивне медицине; услуге ароматерапије;
услуге индивидуалног и групног психолошког
саветовања; услуге лечења зависности; услуге лечења
несанице; услуге лечења реики методом; услуге
психолога; услуге психолошке процене и прегледа;
услуге психотерапеута.
(210) Ж- 2022-299

ЗИС / RS / IPO

(220) 23.02.2022.
(442) 15.04.2022.

Ж
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH,
Chollerstrasse 4, Zug, 6300, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

MILKA EGG’CELLENT
(511) 30 какао; напици на бази какаа и чоколаде и
препарати за припремање таквих напитака; чоколада,
немедицински кондиторски производи, нарочито
производи од чоколаде и слаткиши; кекс, обланде,
колачи, пецива, торте од сира, пекарски производи и
производи од теста; препарати од житарица; јестиви
лед, наиме сладолед, смрзнути кондиторски
производи и дезерти; расхлађени кондиторски
производи и дезерти; намази од чоколаде.
(210) Ж- 2022-300

(220) 24.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)

Kapri
(511) 30 сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.
(210) Ж- 2022-301

(220) 24.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)

Kapri grande amore
(511) 30 сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.
(210) Ж- 2022-302

(220) 24.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)

(531) 08.01.10; 08.01.18; 08.01.22; 09.01.07; 18.04.11;
19.01.03; 25.07.21; 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- 2022-303

(220) 24.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 09.01.07; 18.04.11; 26.04.16; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.15
(591) црвена, плава, бела, браон, окер.
(511) 30 сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.
(210) Ж- 2022-311

(220) 24.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS
PUBLIC LIMITED COMPANY , F15, Building 2,
GuoHai Plaza, No.17, Fuxing Road, Haidian District,
Beijing, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 03.01.06; 03.01.08; 03.01.24; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.08
(591) црна, црвена, плава, зелена, жута.
(511) 18 повоци од коже; брњице; огрлице за
животиње; прекривачи за животиње; ручне торбе;
одећа за кућне љубимце.
20 лежајеви за кућне љубимце; кућице за псе;
плочице за име, неметалне; јастуци за кућне
љубимце; дозатор за врећице за псећи измет; јастуци
за облагање кутија за кућне љубимце.
21 четке; кавези за птице; чешљеви за животиње;
кавези за кућне љубимце; посуде за кућне љубимце;
кућни акваријум; посуде за храну за кућне љубимце;
аутоматске посуде за храну за кућне љубимце.
28 играчке за кућне љубимце; лопте за игру; звечке.
(210) Ж- 2022-313

(220) 24.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS
PUBLIC LIMITED COMPANY , F15, Building 2,
GuoHai Plaza, No.17, Fuxing Road, Haidian District,
Beijing, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

BEIXIN
(511) 19
ватростални грађевински материјали,
неметални; алабастер; гипс [грађевински материјал];
гипсане плоче; гипсане плочице; гипсане зидне
плоче; гипсане плоче за плафон; гипсане подне
плочице; подне даске од гипсаних плоча; гипсане
плочице за кров; гипсани црепови.
(210) Ж- 2022-312

(220) 24.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Zhou Changwei, Страхињића бана 34/95, 16000,
Лесковац, RS
(740) Небојша Михаиловић, адвокат, Господар
Јевремова 29, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 19
ватростални грађевински материјали,
неметални; алабастер; гипс [грађевински материјал];
гипсане плоче; гипсане плочице; гипсане зидне
плоче; гипсане плоче за плафон; гипсане подне
плочице; подне даске од гипсаних плоча; гипсане
плочице за кров; гипсани црепови.
(210) Ж- 2022-314

(220) 24.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS
PUBLIC LIMITED COMPANY , F15, Building 2,
GuoHai Plaza, No.17, Fuxing Road, Haidian District,
Beijing, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
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(511) 19
ватростални грађевински материјали,
неметални; алабастер; гипс [грађевински материјал];
гипсане плоче; гипсане плочице; гипсане зидне
плоче; гипсане плоче за плафон; гипсане подне
плочице; подне даске од гипсаних плоча; гипсане
плочице за кров; гипсани црепови.

Ж
(540)

(210) Ж- 2022-315

(220) 24.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS
PUBLIC LIMITED COMPANY , F15, Building 2,
GuoHai Plaza, No.17, Fuxing Road, Haidian District,
Beijing, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

LONGPAI
(511) 19
ватростални грађевински материјали,
неметални; алабастер; гипс [грађевински материјал];
гипсане плоче; гипсане плочице; гипсане зидне
плоче; гипсане плоче за плафон; гипсане подне
плочице; подне даске од гипсаних плоча; гипсане
плочице за кров; гипсани црепови.
(210) Ж- 2022-316

(220) 24.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC
LIMITED COMPANY , F15, Building 2, GuoHai
Plaza, No.17, Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.01.02; 01.01.10; 01.01.25; 05.05.20; 26.05.01;
26.05.24
(511) 19
ватростални грађевински материјали,
неметални; алабастер; гипс [грађевински материјал];
гипсане плоче; гипсане плочице; гипсане зидне
плоче; гипсане плоче за плафон; гипсане подне
плочице; подне даске од гипсаних плоча; гипсане
плочице за кров; гипсани црепови.
(210) Ж- 2022-318

(220) 24.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS
PUBLIC LIMITED COMPANY , F15, Building 2,
GuoHai Plaza, No.17, Fuxing Road, Haidian District,
Beijing, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

SINOMA
(511) 19
ватростални грађевински материјали,
неметални; алабастер; гипс [грађевински материјал];
гипсане плоче; гипсане плочице; гипсане зидне
плоче; гипсане плоче за плафон; гипсане подне
плочице; подне даске од гипсаних плоча; гипсане
плочице за кров; гипсани црепови.
(210) Ж- 2022-317

(220) 24.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS
PUBLIC LIMITED COMPANY , F15, Building 2,
GuoHai Plaza, No.17, Fuxing Road, Haidian District,
Beijing, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

(531) 04.03.03; 04.05.13
(511) 19
ватростални грађевински материјали,
неметални; алабастер; гипс [грађевински материјал];
гипсане плоче; гипсане плочице; гипсане зидне
плоче; гипсане плоче за плафон; гипсане подне
плочице; подне даске од гипсаних плоча; гипсане
плочице за кров; гипсани црепови.
(210) Ж- 2022-319

(220) 24.02.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Wm. Wrigley Jr. Company , 1132 W. Blackhawk
Street, Chicago, Illinois 60642, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
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Ж

(210) Ж- 2022-624

(540)

Vrati Svoj Sjaj
(511) 30 посластице; жвакаће гуме; жвакаће гуме од
којих могу да се праве велики балони; бомбоне;
дражеје пеперминта; ситне спороотапајуће бомбоне
и пастиле.

(220) 04.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1, 11000, Београд
(540)

Geltro

(210) Ж- 2022-555

(220) 25.03.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) Viatris Healthcare, 1 Rue de Turin, 69007 Lyon, FR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ACOPAIR
(511) 5 фармацеутски препарати.

(511) 5 лекови за медицинску употребу.
(210) Ж- 2022-625

(220) 04.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1, 11000, Београд
(540)

Nobeparin

(210) Ж- 2022-586

(220) 30.03.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,
11080, Београд (Земун), RS
(540)

RINOFF
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2022-621

(220) 04.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1,
11000, Београд
(540)

Linaptin
(511) 5 лекови за медицинску употребу.
(210) Ж- 2022-623

(220) 04.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1,
11000, Београд
(540)

Nikitabs

(511) 5 лекови за медицинску употребу.
(210) Ж- 2022-626

(220) 04.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1, 11000, Београд
(540)

Kitodin
(511) 5 лекови за медицинску употребу.
(210) Ж- 2022-627

(220) 04.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1, 11000, Београд
(540)

Paxiban
(511) 5 лекови за медицинску употребу.
(210) Ж- 2022-628

(220) 04.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1, 11000, Београд

(511) 5 лекови за медицинску употребу.
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(540)

Sitabel

Ж
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1, 11000, Београд
(540)

Nitinab

(511) 5 лекови за медицинску употребу.
(210) Ж- 2022-629

(220) 04.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1, 11000, Београд
(540)

(511) 5 лекови за медицинску употребу.
(210) Ж- 2022-636

(220) 05.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б. , 26300, Вршац, RS
(540)

Heredot

ACEDOL

(511) 5 лекови за медицинску употребу.

(511) 5 лекови.

(210) Ж- 2022-630

(210) Ж- 2022-637

(220) 04.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1, 11000, Београд
(540)

Kargoced
(511) 5 лекови за медицинску употребу.
(210) Ж- 2022-631

(220) 04.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1, 11000, Београд
(540)

Elvox
(511) 5 лекови за медицинску употребу.
(210) Ж- 2022-632

(220) 04.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR
(740) Николић Д. Јасна, Чингријина 12/1, 11000, Београд
(540)

Systemazole
(511) 5 лекови за медицинску употребу.

(220) 05.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б. , 26300, Вршац, RS
(540)

ARTANIDA
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2022-638

(220) 05.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б. , 26300, Вршац, RS
(540)

ARNIDA
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2022-639

(220) 05.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б. , 26300, Вршац, RS
(540)

ENANIDA
(511) 5 лекови.
(210) Ж- 2022-640

(220) 05.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б. , 26300, Вршац, RS
(540)

EYANIDA

(210) Ж- 2022-633

(220) 04.04.2022.
(442) 15.04.2022.
(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan
ЗИС / RS / IPO

(511) 5 лекови.
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