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

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

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

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

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

-

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

Број документа

(11)

Number of document

Врста документа

(13)

Kind of document

Број пријаве

(21)

Number assigned to the application

Датум подношења пријаве

(22)

Filing date of the application

Други датуми, датум излагања на међународној изложби

(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition

Подаци о праву првенства

(30)

Priority data

Датум објављивања пријаве

(43)

Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent

Међународна класификација патената

(51)

International Patent Classification code

Назив проналаска

(54)

Title of invention

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

(57)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

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

Име подносиоца пријаве

(71)

Name of the applicant

(61)

Име проналазача

(72)

Name of the inventor

Име носиоца патента

(73)

Name of the owner of patent

Име пуномоћника

(74)

Name of the representative

Број и датум подношења међународне пријаве

(86)

Број и датум међународне објаве

(87)

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

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

(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

Датум и број пријаве европског патента

(96)

Date and number of the European patent application

Датум и број објаве признатог европског патента

(97)

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

A1

Publication of the patent application with search report

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

Publication of the patent application without search report

Посебна објава извештаја о стању технике

А3

Separate publication of search report

Исправљена прва страна А документа (А1, А2)

А8

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

Регистровани патенти

B1

Registered patents

Објава патента у измењеном облику

B2

Publication of the amended patents

Исправљена прва страна B документа (B1, B2)

B8

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

Исправљен спис B документа

B9

Complete reprint of an B document (B1, B2)

Мали патенти

U1

Petty patents

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

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

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51)

A61K 6/52 (2020.01)
(11) 2020/1309 A1
A61K 35/741 (2015.01)
A61K 35/745 (2015.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61L 2/20 (2006.01)
(22) 28.10.2020.
(21) P-2020/1309
(54) LOKALNO SREDSTVO ZA LEČENJE
PARODONTOPATIJE
(71) MINIĆ, Ivan, Bulevar Nikole Tesle 63-8,
18000, Niš, RS
(72) MINIĆ, Ivan, Bulevar Nikole Tesle 63-8,
18000, Niš, RS
(57) Parodontopatija predstavlja inflamantornu, destruktivnu
bolest potpornog aparata zuba. Najrasprostranjenija je bolest
u stomatologiji a druga po učestalosti u medicini. Glavni
izazivači su baktertije koje žive i metabolišu se u fakultativno
anaerobnim
uslovima,
uslovima
sa
smanjenom
koncentracijom kiseonika. Sva pažnja naučnika je usmerena
ka pronalaženju terapiskog sredstva koje će smanjiti
koncentraciju bakterija izazivača a samim tim i uticati na sam
tok bolesti. Lokalno sredstvo za lečenje parodontopatije ,koje
je predmet patenta, sastoji se iz tečnog kiseonika i probiotika.
Tečni medicinski kisonik primenjen u parodontalne džepove
dovodi do narušavanja anaerobnih uslova a samim tim utiče i
na bakterije izazivače koje u prisustvu kiseonika postaju
neaktivne, sa druge strane probiotske bakterije primenjene u
paradontalne džepove dovode do narušavanja odnosa između
parodontopatogenih bakterija i takozvanih dobrih bakterija.
Povećana koncentracija „dobrih“ probiotskih bakterija
uticaće na bakterije izazivače, dovodeći do njihove
inaktivacije. Probiotske bakterije imaju i niz drugih aktivnosti
koje utiču na dezintegraciju patoloških bakterija. Na
osnovu gore navedenih činjenica zaključuje se da lokalno
sredstvo za lečenje parodontopatije ima ogroman uticaj na
lečenje parodontopatije i sam tok bolesti.
(54) THE LOCAL AGENT FOR THE TREATMENT
OF PERIODONTAL DISEASE
(57) Periodontal disease is an inflammatory, destructive
disease of the supporting apparatus of the teeth. The most
common disease is in dentistry, and the second most
common in medicine. The main causative agents are bacteria
that live and are metabolized in facultatively anaerobic
conditions, conditions with reduced oxygen concentration.
All the attention of scientists is focused on finding a
therapeutic agent that will reduce the concentration of
pathogenic bacteria and thus affect the course of the disease.
The patented topical treatment for periodontal disease
consists of liquid oxygen and probiotics. Liquid medical
oxygen applied to periodontal pockets leads to disruption of

ЗИС / RS / IPO

anaerobic conditions and thus affects the causing bacteria that
become inactive in the presence of oxygen, on the other hand
probiotic bacteria applied to periodontal pockets lead to
disruption of the relationship between periodontal bacteria
and "good" so-called. An increased concentration of "good"
probiotic bacteria will affect the causative bacteria, leading to
their inactivation. Probiotic bacteria also have other activities
that affect the disintegration of pathological bacteria. Based
on the above facts, it is concluded that a local remedy for
the treatment of periodontitis has a huge impact on the
treatment of periodontitis and the course of the disease itself.
(51)

A61K 35/14 (2015.01)
(11) 2020/1329 A1
A61K 35/28 (2015.01)
A61K 35/48 (2015.01)
A61K 38/18 (2006.01)
A61P 15/08 (2006.01)
(22) 04.11.2020.
(21) P-2020/1329
(54) POSTUPAK DOBIJANJA AUTOLOGNOG
SUPSTRATA I NJEGOVA PRIMENA ZA
PREVENCIJU STARENJA GONADA
(71) FOREVER YOUNG DOO, Skenderbegova 3,
11000, Beograd, RS
(72) ABAZOVIĆ, Džihan , Ivana Milutinovića bb,
85360, Ulcinj, ME; LJUBIĆ, Aleksandar , Bulevar
Despota Stefana 34, 11000, Beograd, RS
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd
(57) Predmetni pronalazak se odnosi na postupak
dobijanja autolognog supstrata koji se sastoji od više
elemenata, odn., od PRP, BMAC (koncentrat aspirata
koštane srži) i tkiva gonada, i njegovu primenu za
prevenciju starenja gonada. Sam postupak dobijanja je
podeljen u više faza kojima se dobija svaki element
posebno koji se potom sjedinjuju u jedinstveni autologni
supstrat koji je u potpunosti personalizovan.
(54) PROCEDURE FOR OBTAINING
AUTOLOGICAL SUBSTRATE AND ITS
APPLICATION FOR PREVENTION OF GONADAL
AGEING
(57) The present invention relates to a process for the
preparation of an autologous substrate consisting of
several elements, i.e., PRP, BMAC (bone marrow
aspirate concentrate) and gonadal tissue, and its use for
the prevention of gonadal ageing. The process is divided
into several phases by which each element is obtained
separately, which are then combined into a unique
autologous substrate that is completely personalized.
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А
(51)

B01D 47/06 (2006.01)
(11) 2021/0677 A1
B01D 50/00 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
(22) 31.05.2021.
(21) P-2021/0677
(54) VODENI UPIJAČ DIMA I BILO KOJIH
GASOVA IZ DIMNJAKA
(71) BRKIĆ, Olivera, Knjaza Miloša 67,
31210, Požega, RS
(72) BRKIĆ, Olivera, Knjaza Miloša 67,
31210, Požega, RS
(57) Ovaj pronalazak pripada ekologiji odnosno zaštiti
životne sredine a iz oblasti građevinarstva. Pronalazak je
vodeni upijač dima i bilo kojih gasova. Njegova
konstrukcija omogućava da se svi gasovi iz dimnjaka
pomoću odvodne cevi (3) sprovedu spolja do taložnika.
Novost je što ne postoje nikakvi filteri već se u odvodnu
cev (3) ugrađuju raspršivači (2) vode koji vodu raspršuju
u najsitnije kapi. Izgradnjom krivina na odvodnoj cevi
(3) koje menjaju smer silaska cevi na levu i desnu stranu,
usporava se protok vode i omogućava ugradnja
dovoljnog broja raspršivača (2) vode tako da se svi
gasovi spoje sa vodom u razne smeše i hemijska
jedinjenja. Voda, naravno, odnosi i čvrste čestice do
taložnika. Na početku odvodne cevi (3), na prvoj krivini,
ugrađuje se ventilator (1) koji potpomaže sprovođenje
gasova kroz odvodnu cev.

(54) WATER ABSORBER FOR SMOKE AND ANY
GASES FROM THE CHIMNEY
(57) The present invention belongs to ecology or
environmental protection in the field of construction.
The invention is an aqueous absorber of smoke and any
gases. Its construction allows all gases from the chimney
to be conducted from the outside to the clarifier by
means of a drain pipe (3). The novelty is that there are
no filters, but water sprinklers (2) are installed in the
drain pipe (3), which spray water in the smallest drops.
The construction of curves on the drain pipe (3) that
change the direction of descent of the pipe to the left and
right side, slows down the flow of water and allows the
installation of a sufficient number of water sprayers (2)
so that all gases combine with water in various mixtures
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and chemical compounds. Water, of course, carries
solids to the precipitator. At the beginning of the drain
pipe (3), on the first curve, a fan (1) is installed, which
helps to conduct gases through the drain pipe.
(51)

B01J 13/00 (2006.01)
(11) 2020/1342 A1
B01J 2/02 (2006.01)
B01J 2/06 (2006.01)
B01J 13/02 (2006.01)
B01J 13/04 (2006.01)
B01J 13/14 (2006.01)
(22) 05.11.2020.
(21) P-2020/1342
(54) POSTUPAK ZA DOBIJANJE POROZNIH
SFERA NA BAZI POLIVINIL ALKOHOLA I
SKROBA
(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET,
Karnegijeva 4, 11000, Beograd, RS
(72) KOSTIĆ, Danijela, Karnegijeva 4, 11000, Beograd,
RS; PETROVIĆ, Predrag, 3. oktobar 88, 19210, Bor,
RS; BALANČ, Bojana, Brsjačka 28, 11000, Beograd,
RS; ĐORĐEVIĆ, Verica, Miroslava Krleže 20/15,
11000, Beograd, RS; JOVANOVIĆ, Aleksandra, Save
Burića 14/52, 11080, Zemun, RS; BUGARSKI, Branko,
Mihaila Gavrilovića 28, 11000, Beograd, RS;
KNEŽEVIĆ, JUGOVIĆ, Zorica, Omladinskih brigade
7g/3, 11000, Beograd, RS
(57) Predmetni pronalazak je novi postupak za dobijanje
fizički umreženih PVA i skrobnih sfera na sobnoj
temperaturi i atmosferskom pritisku bez primene dodatnih
izvora zračenja. Postupak se izvodi u nekoliko koraka, a
ukupno trajanje procesa je 24 h, nakon čega se dobijaju
polimerne sfere milimetarskih veličina i makroporozne
strukture. Postupak dobijanja polimernih sfera se svodi na
ukapavanje rastvora polimera-kalcijum hlorid u rastvor
natrijum alginata pri čemu dolazi do stvaranja čvrste opne
kalcijum alginata oko kapi PVA. Rastvor polimera je
koncentracije 10-20 mas.%, dok je koncentracija
degradiranog natrijum alginata 1-5 mas.%. Nakon tretmana
acetonom dolazi do fizičkog umrežavanja polimera
desolvatacijom, jer molekuli vode zbog afiniteta prema
acetonu difunduju kroz opnu kalcijum alginata iz jezgra
čestica polimera, što dovodi do približavanja lanaca
polimera i stvaranja inter- i intra-molekulskih sila. Poslednji
korak jeste rastvaranje opne kalcijum alginata dejstvom
citrata, tako da preostaju sferne čestice umreženog
polimera. Predmetni postupak se odnosi i na primenu tako
dobijenih PVA sfera za adsorpciju Kongo crvene boje.
(54) PROCESS FOR OBTAINING POROUS
SPHERES BASED ON POLYVINYL ALCOHOL AND
STARCH
(57) The present invention is a new process for obtaining
physically cross-linked PVA and starch spheres at room
temperature and atmospheric pressure without the use of
additional radiation sources. The procedure is performed
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in several steps, and the total duration of the process is
24 h, after which polymer spheres of millimeter size and
macroporous structure are obtained. The process of
obtaining polymer spheres is performed by instilling a
solution of polymer-calcium chloride in a solution of
sodium alginate, which creates a solid membrane of
calcium alginate around the PVA drops. The polymer
solution has a concentration of 10-20% by weight, while
the concentration of degraded sodium alginate is 1-5%
by weight. After treatment with acetone, physical
crosslinking of polymers occurs by desolvation, because
water molecules diffuse through the membrane of
calcium alginate from the nucleus of polymer particles
due to affinity for acetone, which leads to the
convergence of polymer chains and the creation of interand intra-molecular forces. The last step is to dissolve
the calcium alginate membrane by the action of citrate,
so that spherical particles of crosslinked polymer remain.
The subject procedure also refers to the application of
the PVA spheres thus obtained for the adsorption of
Congo red.
(51)

B28B 7/08 (2006.01)
(11) 2020/1381 A1
B28B 7/22 (2006.01)
B28B 21/82 (2006.01)
(22) 16.11.2020.
(21) P-2020/1381
(54) ZATVORENI KALUP KONUSNOG OBLIKA
ZA IZRADU AB STUBOVA SA PLATFORMOM
ZA ROTIRANJE I MIKSER-DOZATOROM
(71) LJUBENOVIĆ, Živomir , Orašačka b.b., 18220,
Aleksinac, RS
(72) LJUBENOVIĆ, Živomir , Orašačka b.b., 18220,
Aleksinac, RS
(57) Zatvoreni kalup konusnog oblika za izradu AB
stubova sa platformom za rotiranje i mikser-dozatorom
omogućava izradu AB stubova od samougrađujućeg
betona, gde se ne koristi vibriranje i centrifugiranje za
ugrađivanje betona. Suština pronalaska je da se
spravljeni samougrađujući beton u mešalici (1) preko
mikser-dozatora (2) i usipnika (21) sipa u kalup (4), koji
je preko platforme (3) rotiran i postavljen pod određenim
uglom kako bi se omogućio gravitacioni transport i
ugradnja betona. Ono što je karakteristično je i to što se
proces ugradnje zvršava presovanjem betona tako što se
utiskivnjem trna (9), beton presuje, gde dolazi do
istiskivnja viška vazduha izlazeći na spoju (19). Spoj
(19) obezbeđuju specijalno napravljsni zavrtnjevi (11),
koji ujedno i omogućuju otvaranje kalupa (4) za potrebe
vađenja AB stuba, čišćenja i podmazivanja kalupa (4).
Rotacija platforme (3) dovodi kalup (4) u položaj koji
omogućuje lakši transport betona i ugradnju u kalup (4).
Mikser-dozatorom (2), u koji se beton neprekidno meša
kako ne bi došlo do segregacije i izdvajanja krupnih
čestica, vrši se doziranje betona.
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(54) CLOSED CONICAL MOLD FOR PRODUCTING
REINFORCED CONCRETE COLUMNS WITH
ROTATING PLATFORM AND MIXER DISPENSER
(57) The closed conical mold for making reinforced
concrete columns with a rotating platform and a mixerdispenser enables the production of reinforced concrete
columns from self-compacting concrete, where vibration
and centrifugation are not used for concrete installation. The
essence of the invention is that the prepared self-installing
concrete in the mixer (1) is poured into the mold (4) via a
mixer-dispenser (2) and a hopper (21), which is rotated over
the platform (3) and placed at a certain angle to allow
gravity transport and installation of concrete. What is
characteristic is that the installation process is completed by
pressing the concrete by pressing the mandrel (9), the
concrete is pressed, where the excess air is expelled by
coming out at the joint (19). The joint (19) is provided by
specially made screws (11), which also enable the opening
of the mold (4) for the purpose of removing the reinforced
concrete column, cleaning and lubricating the mold (4). The
rotation of the platform (3) brings the mold (4) into a
position that allows easier transport of concrete and
installation in the mold (4). Concrete dosing is performed
with a mixer-dispenser (2), in which the concrete is
constantly mixed in order to prevent segregation and
separation of large particles.
(51)

B64C 25/36 (2006.01)
(11) 2020/1320 A1
B60C 11/16 (2006.01)
B60C 13/02 (2006.01)
B64C 25/40 (2006.01)
(22) 03.11.2020.
(21) P-2020/1320
(54) PNEUMATIK ZA VAZDUHOPLOVE SA
PROFILOM KOJI POSEDUJE POLUKUPASTE
ELEMENTE
(71) KOSTIĆ, Marko, Kumanovska 35,
11080, Beograd-Zemun, RS
(72) KOSTIĆ, Marko, Kumanovska 35,
11080, Beograd-Zemun, RS
(57) Pneumatik za vazduhoplove sa profilom koji
poseduje polukupaste elemente (3,4) koji su razmešteni
tako da znatno smanje ili potpuno eliminišu
proklizavanje pneumatika u trenutku njegovog dodira sa
pistом prilikom sletanja vazduhoplova. Razlog
proklizavanja pneumatika vazduhoplova je taj što u
momentu njegovog dodira sa tlom, a pri svojoj
translatornoj brzini, odnosno brzini vazduhoplova pri
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sletanju, od oko 300 km/h pneumatik ne rotira. Pneumatik,
još u vazduhu posle otvaranja stajnog trapa vazduhoplova,
počinje da rotira tako da razlika izmedu njegove
translatorne i ugaone brzine zbog otpora vazduha stalno
smanjuje do trenutka njegovog dodira sa tlom. Na ovom
pneumatiku su još u procesu vulkaniziranja izliveni
elementi (3,4) u obliku polukupe i to polukupasti elementi
(3) radijalno i koncentrično na njegovim bočnim stranama,
a polukupasti elementi (4) u već postojećim kišnim
kanalima (2) na gaznom sloju. Zbog različitog koeficijenta
otpora vazduha između prednje i zadnje strane polukupastih
elemenata (3,4) stvara se spreg sila na pneumatiku koji
izaziva njegovu rotaciju.

(54) AIRCRAFT TIRE WITH PROFILE HAVING
SEMI-CONE ELEMENTS
(57) Aircraft tire with profile having semi-cone elements
(3,4) arranged so as to significantly reduce or completely
eliminate the slipping of the tire at the moment of its
contact with the runway during the landing of the aircraft.
The reason for the slippage of aircraft tire is that at the
moment of its contact with the ground, and at its
translational speed, i.e. the speed of the aircraft at landing,
of about 300 km/h, the tire does not rotate. The tire, still in
the air after opening of the aircraft landing gear, begins to
rotate so that the difference between its translational and
angular speed due to air resistance constantly decreases
until the moment of its contact with the ground. On the
tire, in the process of vulcanization, the elements (3,4) in
the form of a hemisphere were cast, namely hemispherical
elements (3) radially and concentrically on its sides, and
hemispherical elements (4) in already existing rain
channels (2) on the tread. Due to the different coefficient
of air resistance between the front and rear side of the
semi-cone elements (3,4), a coupling force is created on
the tire which causes its rotation.
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(51)

C11B 9/02 (2006.01)
(11) 2020/1428 A1
A61K 8/18 (2006.01)
A61K 31/352 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 47/40 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
(22) 25.11.2020.
(21) P-2020/1428
(54) FITOPREPARATI NA BAZI
SUPERKRITIČNIH EKSTRAKATA SMILJA I
KONOPLJE NAMENJENI USPORAVANJU
VIDLJIVIH ZNAKOVA STARENJA I POSTUPAK
ZA DOBIJANJE
(71) INSTITUT ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG
BILJA "DR JOSIF PANČIĆ", Tadeuša Košćuška 1,
11000, Beograd, RS
(72) TADIĆ, Vanja, Omladinskih brigade 7b/17, 11070,
Novi Beograd, RS; MAKSIMOVIĆ, Svetolik,
Internacionalnih brigade 30, 11000, Beograd, RS;
ARSIĆ, Ivana, Dr Ivana Ribara 162, 11070, Novi
Beograd, RS; PETROVIĆ, SLobodan, Požarevačka 6,
11000, Beograd, RS; ŽUGIĆ, Ana, Černiševskog 18,
11000, Beograd, RS; MILOVANOVIĆ, Stoja, Ilije
Stojadinovića 2, 11000, Beograd, RS
(57)
Jedinstvenost
pronalaska
predstavljaju
farmaceutski i kozmetički fitopreparati za topikalnu
primenu na bazi superkritičnih ekstrakata smilja
(Helihrysum italicum) (Rot) G. Don fil., Asteraceae) i
konoplje (Cannabis sativa L., Cannabaceae) koji su
namenjeni za tretman zrele kože
u cilju
smanjenja vidljivih znakova i usporavanje biološkog
procesa starenja kože. Zahvaljujući efikasnoj
kombinaciji esencijalnih sastojaka za održavanje
normalnih procesa u ćelijama kože i sinergističkom
delovanju aktivnih principa iz okarakterisanih
standardizovanih ekstrakata, tokom tretmana kože se
postižu iznenađujuće efikasni i blagotvorni rezultati.
Dobijeni ekstrakti i poluproizvodi na bazi ekstraktima
impregniranih nosača, formulisani su u odgovarajuće
farmaceutske oblike (emulgel, krem, gel-krem, pasta,
masti), koji su neočekivano efikasni i jedinstveni za
primenu kod promena na koži i kod promena kod kojih
usled dejstva slobodnih radikala dolazi do upala i
ubrzanog starenja kože.
(54) PHYTOPREPARATIONS BASED ON
SUPERCRITICAL EXTRACTS OF IMMORTELLE
AND HEMP INTENDED FOR SLOWING UP
VISIBLE SIGNS OF AGING AND PROCEDURE FOR
OBTAINING
(57) Uniqueness of this invention are pharmaceutical and
cosmetic phytopreparations for topical application based
on supercriticals extracts of immortelle (Helihrysum
italicum) (Rot) G. Don fil., Asteraceae) and hemp
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(Cannabis sativa L., Cannabaceae) intended for treatment
of mature skin in order to reduce visible signs and slowing
down of skin biological aging process. Thanks to the
efficient combination of essential ingredients for
maintaining normal processes in skin cells and the
synergistic action of active principles from the characterized
standardized extracts, surprisingly effective and beneficial
results are achieved in the skin treatment. Obtained extracts
and intermediate products based on extracts of impregnated
carriers are formulated into appropriate pharmaceutical
forms (emulgel, cream, gel-cream, paste, ointment), which
are unexpectedly effective and simple to apply in
case of changes on the skin and changes due to the action
of free radicals leading to inflammation and accelerated
aging of the skin.
(51) H03H 9/00 (2006.01)
(11) 2020/1406 A1
(22) 23.11.2020.
(21) P-2020/1406
(54) SISTEM REZONANTNIH KOLA SA
PRODUŽENIM REPETITOROM ZA BEŽIČNO
PUNJENJE ELEKTRONSKIH UREĐAJA IZ PODA
STAMBENOG OBJEKTA
(71) DESPOTOVIĆ, Živadin, Miše Dimitrijevića 8а,
21000, Novi Sad, RS
(72) DESPOTOVIĆ, Živadin, Miše Dimitrijevića 8а,
21000, Novi Sad, RS
(57) Sistem rezonantnih kola sa produženim repetitorom
za bežično punjenje elektronskih uređaja iz poda
stambenog objekta pripada oblasti bežičnog prenosa
energije u cilju dopunjavanja baterije elektronskog
uređaja. Tehnički problem je rešen tako što se
postavljanjem predajnog rezonatora (9) u pod stambenog
objekta ispod komada nameštaja i predajnog repetitora
(1) u konstrukciju komada nameštaja obezbeđuje
punjenje elektronskog uređaja na površini komada
nameštaja bez postojanja električne veze elektronskog
uređaja ili komada nameštaja sa izvorom napajanja.
Predajni rezonator (9) čiji su delovi: kalem (11), ploča
(10) od feritnog materijala i kondenzator (12) povezuje
se vodom (13) sa invertorom koji js postavnjen na zid ili
u razvodnu kutiju električne instalacije. Delovi
produženog repstitora su prijemni pol, predajni pol i vod
(5) za njihovo povezivanje. Prijemni pol se sastoji od
prijemnog kalema (8), ploče (6) od feritnog materijala i
kondenzatora (7). Predajni pol se sastoji od predajnog
kalema (3), ploče (2) od feritnog materijala i
kondenzatora (4). Prijemni pol se ugrađuje u nogaru
komada nameštaja koja se nalazi iznad predajnog
rezonatora u podu, vod između polova produženog
rezonatora se postavlja u konstrukciju komada nameštaja
a predajni pol se ugrađuje u površinu komada nameštaja
na koju će se postaviti elektronski uređaj.
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(54) SYSTEM OF THE RESONANT CIRCUITS AND
EXTENDED REPEATER FOR WIRELESS
CHARGING OF ELECTRONIC DEVICES FROM
THE FLOOR OF THE RESIDENTIAL FACILITY
(57) The resonant circuit system with extended repeater for
wireless charging of electronic devices from the floor of a
residential building belongs to the area of wireless energy
transfer in order to recharge the battery of the electronic
device. The technical problem is solved by placing the
transmitting resonator (9) in the floor of the residential
building under the piece of furniture and the transmitting
repeater (1) in the construction of the piece of furniture. The
transmitting resonator (9) whose parts are: coil (11), plate
(10) made of ferrite material and capacitor (12) is connected
by water (13) to an inverter mounted on the wall or in the
junction box of the electrical installation. The parts of the
extended repeater are the receiving pole, the transmitting
pole and the line (5) for their connection. The receiving pole
consists of a receiving coil (8), a plate (6) made of ferrite
material and a capacitor (7). The transmission pole consists
of a transmission coil (3), a ferrite plate (2) and a capacitor
(4). The receiving pole is installed in the foot of the piece of
furniture above the transmitting resonator in the floor, the
line between the poles of the extended resonator is placed in
the construction of the piece of furniture and the
transmitting pole is installed in the surface of the piece of
furniture on which the electronic device will be placed.
(51)

H05B 1/00 (2006.01)
(11) 2021/0665 A1
F24H 3/00 (2006.01)
(22) 31.05.2021.
(21) P-2021/0665
(54) E.G. KONDUKTOR 3.6.-ELEKTRIČNI
GREJAČ VAZDUHA
(71) PEJIN, Milivoj, Jirečekova 3, 21000, Novi Sad, RS
(72) PEJIN, Milivoj, Jirečekova 3, 21000, Novi Sad, RS
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(57) E.G. KONDUKTOR 3.6. je električni grejač
vazduha je pronalazak kojim je ostvaren način
zagrevanja vazduha tako što se grejno telo (1) zagreva u
ciklusima sa prekidima utroška električne energije,a
toplotu isporučuje neprekidno preko grejnog tela za sve
vreme rada termostata promenljive temperature i
vremenskog relea sa kontrolisanim prekidima preko
grejnog tela (1) dok je uključena pozicija "ON". EIektrični
grejač vazduha - mašinski deo se sastoji od kutije sa
gornjim otvorima kutije (7),zatim od grejnog tela (1) koje
se sastoji od perforiranih limova (2) sa osno smaknutim
otvorima kvadratnog rasporeda i tankih izolovanih lisnatih
grejača ll+l+lll (18) i tankih Al. traka (4), mašinskih
zavrtnjeva (5) za podužno pritezanje u čvrsto grejno telo
(1),a u razmake između limova (2) obodom grejnog tela
(1) su ugrađeni žičani zaptivači (6),a preko žičanih
zaptivki postavljena je termo izolacija i na taj način
složeno grejno telo postavljeno je u gornji otvor kutije (7)
a zavrtnjima (8) spojeno je na oplatu kutije (7),a donji
otvor kutije (7) je postavljen preko podužnog otvora na
ramu (10) i spojen zavrtnjima (11),a na donju površinu
rama (10) po uglovima su postavljeni mobilni točkići (12),
i spojeni zavrtnjima (13).
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(54) E.G. CONDUCTOR 3.6. ELECTRICAL HEATER
(57) E.G. CONDUCTOR 3.6. is an electric air heater is
an invention which has achieved a method of heating air
by heating the radiator (1) in cycles with interruptions of
electricity consumption, and heat is delivered
continuously through the radiator for the entire time of
variable temperature thermostat operation and time relay
with controlled interruptions of the radiator (1) while the
"ON" position is on. Electric air heater - machine part
consists of a box with the upper openings of the box (7),
then of the heating body (1) consisting of perforated
sheets (2) with axially cut openings of square
arrangement and thin insulated sheet heaters ll + l + lll
(18) and thin Al. strip (4), machine screws (5) for
longitudinal tightening in a solid radiator (1), and in the
gaps between the sheets (2) around the perimeter of the
radiator (1) are installed wire seals (6), and over the wire
seals placed thermal insulation and thus the complex
radiator is placed in the upper opening of the box (7) and
the screws (8) are connected to the formwork of the box
(7), and the lower opening of the box (7) is placed over
the longitudinal opening on the frame (10) and
connected by screws (11), and on the lower surface of
the frame (10) at the corners are placed mobile wheels
(12), and connected by screws (13).
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ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate
publication of search report A3
(51)

B29D 30/28 (2006.01)

ЗИС / RS / IPO

(21) P-2021/0863
(13) A3
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes in Patent Applications
16.04.2022. - 15.05.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве патента
број П-2022/0133 промењена је у RHEINMETALL
WAFFE MUNITION GMBH, Heinrich-Ehrhardt-Strasse
2, 29345 Südheide, DE;
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted
(51) A01K 43/00 (2006.01)
(11) 63119 B1
A01K 41/00 (2006.01)
A01K 41/06 (2006.01)
(22) 05.10.2018.
(21) P-2022/0306
(96) 05.10.2018. 18198858.5
(97) 05.01.2022. EP3632204 B 2022/01 EN
(54) UREĐAJ ZA TRANSPORT I IZLEGANJE
JAJA NA FARMI RADI UZGOJA
DEVICE FOR TRANSPORTING AND HATCHING
EGGS ON FARM BREEDING
(73) SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A.,
Via Valpantena, 18/G, 37034 Quinto di Valpantena
Verona, IT
(72) DE RAMUNO, Mario, Societa' Agricola la
Pellegrina S.p.A. Via Valpantena, 18/G, 37034 Quinto di
Valpantena, IT; BAROSIO, Umberto, Societa' Agricola
la Pellegrina S.p.A. Via Valpantena, 18/G, 37034 Quinto
di Valpantena, IT; DE ZANE, Alberto, Societa' Agricola
la Pellegrina S.p.A. Via Valpantena, 18/G, 37034 Quinto
di Valpantena, IT; DALLA, BARBA, Giulio, Societa'
Agricola la Pellegrina S.p.A. Via Valpantena, 18/G,
37034 Quinto di Valpantena, IT; RAMINA, Flavio,
Societa' Agricola la Pellegrina S.p.A. Via Valpantena,
18/G, 37034 Quinto di Valpantena, IT; MORANDINI,
Emilio, Societa' Agricola la Pellegrina S.p.A. Via
Valpantena, 18/G, 37034 Quinto di Valpantena, IT;
FASOLATO, Luciano, Societa' Agricola la Pellegrina
S.p.A. Via Valpantena, 18/G, 37034 Quinto di
Valpantena, IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A01K 67/027 (2006.01)
(11) 63117 B1
C07K 14/705 (2006.01)
C12N 5/10
(2006.01)
C12N 5/12
(2006.01)
C12N 15/85 (2006.01)
(22) 14.06.2019.
(21) P-2022/0366
(30) US 14.06.2018. 201862685203 P
US 23.07.2018. 201862702206 P
US 01.03.2019. 201962812580 P
(86) WO 14.06.2019. PCT/US2019/037285
(87) WO 19.12.2019. WO 2019/241692
(96) 14.06.2019. 19737613.0
(97) 19.01.2022. EP3629720 B 2022/03 EN
(54) NEHUMANE ŽIVOTINJE SPOSOBNE ZA DHDH UREĐENJE U KODIRAJUĆIM
SEKVENCAMA TEŠKOG LANCA
IMUNOGLOBULINA
NON-HUMAN ANIMALS CAPABLE OF DH-DH
REARRANGEMENT IN THE IMMUNOGLOBULIN

ЗИС / RS / IPO

HEAVY CHAIN CODING SEQUENCES
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US
(72) MURPHY, Andrew, J., c/o Regeneron
Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road,
Tarrytown, New York 10591, US; MACDONALD,
Lynn, c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw
Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, US;
GUO, Chunguang, c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York
10591, US; MCWHIRTER, John, c/o Regeneron
Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road,
Tarrytown, New York 10591, US; VORONINA, Vera,
c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill
River Road, Tarrytown, New York 10591, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A01N 43/54 (2006.01)
(11) 63173 B1
A01N 43/40 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00
(2006.01)
C07C 229/08 (2006.01)
(22) 02.05.2018.
(21) P-2022/0425
(30) US 02.05.2017. 201762500183 P
(86) WO 02.05.2018. PCT/US2018/030558
(87) WO 08.11.2018. WO 2018/204435
(96) 02.05.2018. 18794549.8
(97) 02.03.2022. EP3618622 B 2022/09 EN
(54) SINERGISTIČKE SMEŠE ZA SUZBIJANJE
GLJIVICA U ŽITARICAMA
SYNERGISTIC MIXTURES FOR FUNGAL
CONTROL IN CEREALS
(73) CORTEVA AGRISCIENCE LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, IN 46268, US
(72) YAO, Chenglin, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, IN 46268, US; MATHIESON, John, T.,
9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Beograd
(51) A23L 33/185 (2016.01)
(11) 63151 B1
A23J 1/14
(2006.01)
A23J 3/16
(2006.01)
A23L 2/39
(2006.01)
A23L 2/66
(2006.01)
C07K 1/14
(2006.01)
(22) 18.08.2011.
(21) P-2022/0369
(30) US 18.08.2010. 344550 P
US 26.11.2010. 344949 P
US 11.04.2011. 201161457491 P
(86) WO 18.08.2011. PCT/CA2011/000942
15

B
(87) WO 23.02.2012. WO 2012/021980
(96) 18.08.2011. 11817613.0
(97) 16.02.2022. EP2605666 B 2022/07 EN
(54) UNAPREĐENA PROIZVODNJA
PROTEINSKIH RASTVORA IZ SOJE
IMPROVED PRODUCTION OF PROTEIN
SOLUTIONS FROM SOY
(73) BURCON NUTRASCIENCE (MB) CORP., 1388
Waller Avenue, Winnipeg, Manitoba R3T 1P9, CA
(72) GREEN, Brent, E., 24 Poplarwood Drive, Box 603,
Warren, Manitoba R0C 3E0, CA; SCHWEIZER, Martin,
117 Haig Avenue, Winnipeg, Manitoba R2M 0E3 , CA
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A61F 2/32
(2006.01)
(11) 63111 B1
A61F 2/46
(2006.01)
(22) 14.03.2014.
(21) P-2022/0358
(30) US 15.03.2013. 201361789170 P
(86) WO 14.03.2014. PCT/US2014/028381
(87) WO 18.09.2014. WO 2014/144107
(96) 14.03.2014. 14762650.1
(97) 26.01.2022. EP2967879 B 2022/04 EN
(54) UREĐAJI, SISTEMI I POSTUPCI ZA
NADZOR ZAMENSKIH KUKOVA
DEVICES, SYSTEMS AND METHODS FOR
MONITORING HIP REPLACEMENTS
(73) CANARY MEDICAL INC., 1450 Creekside Dr.,
Suite 400, Vancouver, BC V6J 5B3, CA
(72) HUNTER, William, L., 1450 Creekside Dr., Suite
400, Vancouver, BC V6J 5B3, CA
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61F 13/15 (2006.01)
(11) 63167 B1
B65B 9/067 (2012.01)
B65B 35/00 (2006.01)
(22) 21.10.2013.
(21) P-2022/0242
(30) DE 14.11.2012. 102012024593
(86) WO 21.10.2013. PCT/EP2013/071957
(87) WO 22.05.2014. WO 2014/075872
(96) 21.10.2013. 13783884.3
(97) 08.12.2021. EP2919732 B 2021/49 DE
(54) POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU
ZAPAKOVANIH NASLAGA PROIZVODA, A
NAROČITO HIGIJENSKIH PROIZVODA
INSTALLATION FOR THE PRODUCTION OF
PACKED PRODUCT STACKS, ESPECIALLY OF
HYGIENIC PRODUCTS
(73) WINKLER + DÜNNEBIER GMBH, Sohler Weg
65, 56564 Neuwied, DE
(72) RINKE, Andreas, Armenberg 23, 23843 Bad
Oldesloe, DE; MAJEWSKI, Rolf, Rheinstraße 17a,
53579 Erpel, DE; POPP, Konrad, Unterer Talweg 125,
86179 Augsburg, DE; JUNGBLUTH, Frank,
Denntalstraße 22, 53506 Arbrück, DE; TEWS, Thorsten,
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Kirchstraße 5, 56237 Kruft, DE; BRETZ, Michael,
Höhenstraße 13, 56567 Neuwied, DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 31/513 (2006.01)
(11) 63112 B1
A61P 31/18 (2006.01)
(22) 07.10.2013.
(21) P-2022/0359
(30) WO 08.10.2012. PCT/CN2012/001358
(96) 07.10.2013. 19210167.3
(97) 23.02.2022. EP3656384 B 2022/08 EN
(54) KOMBINACIJE KOJE SADRŽE DERIVATE
5-FENOKSI-3H-PIRIMIDIN-4-ONA I NJIHOVA
UPOTREBA ZA PROFILAKSU ILI LEČENJE
INFEKCIJE HIV-OM
COMBINATIONS COMPRISING 5-PHENOXY-3HPYRIMIDIN-4-ONE DERIVATIVES AND THEIR
USE FOR THE PROPHYLAXIS OR TREATMENT OF
INFECTION BY HIV
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP., 126 East
Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, US
(72) ARRINGTON, Kenneth, L., 770 Sumneytown Pike,
West Point, Pennsylvania 19486, US; BURGEY,
Christopher, 770 Sumneytown Pike, Westpoint,
Pennsylvania 19486, US; GILFILLAN, Robert, 770
Sumneytown Pike, Westpoint, Pennsylvania 19486, US;
HAN, Yongxin, 2F No. 10 Building, Landscape No. 88
Darwin Road Zhangjiang High-tech Park, Pudong New
District, Shanghai 201203, CN; PATEL, Mehul, 770
Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486, US;
LI, Chun, Sing, 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free
Trade Zone, Shanghai 200131, CN; LI, Yaozong, 288
Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone,
Shanghai 200131, CN; LUO, Yunfu, 288 Fute Zhong
Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131,
CN; XU, Jiayi, 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New
Jersey 07065-0907, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 35/28 (2015.01)
(11) 63163 B1
A61P 1/00
(2006.01)
A61P 1/04
(2006.01)
(22) 14.03.2017.
(21) P-2022/0355
(30) GB 14.03.2016. 201604304
(96) 14.03.2017. 17160932.4
(97) 30.03.2022. EP3219321 B 2022/13 EN
(54) STROMALNE MATIČNE ĆELIJE DOBIJENE
IZ MASNOG TKIVA ZA UPOTREBU U LEČENJU
UPORNIH KOMPLEKSNIH PERIANALNIH
FISTULA KOD KRONOVE BOLESTI
ADIPOSE TISSUE-DERIVED STROMAL STEM
CELLS FOR USE IN TREATING REFRACTORY
COMPLEX PERIANAL FISTULAS IN CROHN'S
DISEASE
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(73) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka, JP
(72) BRAVO, Eduardo, Calle Marconi, 1, Parque
Tecnológico de Madrid, Tres Cantos, 28760 Madrid, ES;
PASCUAL, Maria, Calle Marconi, 1, Parque
Tecnológico de Madrid, Tres Cantos, 28760 Madrid, ES
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 35/30 (2015.01)
(11) 63157 B1
A61K 35/545 (2015.01)
A61P 25/16 (2006.01)
C12N 5/00
(2006.01)
C12N 5/071 (2010.01)
C12N 5/0793 (2010.01)
C12N 5/0797 (2010.01)
(22) 01.06.2016.
(21) P-2022/0353
(30) US 01.06.2015. 201562169444 P
US 01.06.2015. 201562169379 P
(86) WO 01.06.2016. PCT/US2016/035312
(87) WO 08.12.2016. WO 2016/196661
(96) 01.06.2016. 16804350.3
(97) 23.02.2022. EP3303564 B 2022/08 EN
(54) METODE IN VITRO DIFERENCIJACIJE
DOPAMINSKIH (MDA) NEURONA SREDNJEG
MOZGA
METHODS OF IN VITRO DIFFERENTIATION OF
MIDBRAIN DOPAMINE (MDA) NEURONS
(73) MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER
CENTER, 1275 York Avenue, New York,
NY 10065, US
(72) STUDER, Lorenz, 415 E. 68th Street, New York,
NY 10065, US; IRION, Stefan, 24 West 70th Street,
New York, NY 10023, US; TOMISHIMA, Mark, 54
Woodland Road, Chatham, NJ 07928, US; KRIKS,
Sonja, 1390 Market Street, Apt. 1625, San Francisco,
CA 94102, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61K 38/28 (2006.01)
(11) 63174 B1
A61K 47/12 (2006.01)
A61P 3/10
(2006.01)
(22) 09.12.2015.
(21) P-2022/0416
(30) US 16.12.2014. 201462092407 P
(86) WO 09.12.2015. PCT/US2015/064744
(87) WO 23.06.2016. WO 2016/100042
(96) 09.12.2015. 15817678.4
(97) 30.03.2022. EP3233108 B 2022/13 EN
(54) KOMPOZICIJE INSULINA BRZOG DEJSTVA
RAPID-ACTING INSULIN COMPOSITIONS
(73) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US

ЗИС / RS / IPO

B
(72) AKERS, Michael Patrick, c/o Eli Lilly and
Company P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 462066288, US; MAJUMDAR, Ranajoy, c/o Eli Lilly and
Company P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 462066288, US; NGUYEN, Chi A., c/o Eli Lilly and Company
P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288, US;
PAAVOLA, Chad D., c/o Eli Lilly and Company P.O.
Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288, US;
SARIN, Virender Kumar, c/o Eli Lilly and Company P.
O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288, US;
SCHULTE, Nanette Elizabeth, c/o Eli Lilly and
Company P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana
46206-6228, US
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
(51) A61K 39/395 (2006.01)
(11) 63125 B1
A61P 35/00 (2006.01)
C07K 16/18 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
C12N 15/13 (2006.01)
(22) 01.11.2016.
(21) P-2022/0325
(30) US 03.11.2015. 201562250095 P
(86) WO 01.11.2016. PCT/US2016/059833
(87) WO 11.05.2017. WO 2017/079112
(96) 01.11.2016. 16862773.5
(97) 12.01.2022. EP3370768 B 2022/02 EN
(54) ANTITELA KOJA SE SPECIFIČNO VEZUJU
ZA PD-1 I NJIHOVA UPOTREBA
ANTIBODIES SPECIFICALLY BINDING PD-1 AND
THEIR USES
(73) JANSSEN BIOTECH, INC., 800/850 Ridgeview
Drive, Horsham, PA 19044, US
(72) VERONA, Raluca, 1400 McKean Road, Spring
House, Pennsylvania 19477, US; POWERS, Gordon,
1400 McKean Road, Spring House, Pennsylvania 19477,
US; SABINS, Nina, Chi, 1400 McKean Road, Spring
House, Pennsylvania 19477, US; DEANGELIS, Nikki,
A., 1400 McKean Road, Spring House, Pennsylvania
19477, US; SANTULLI-MAROTTO, Sandra, 169
Harbor Way, San Francisco, California 94080, US;
WIEHAGEN, Karla, R., 1400 McKean Road, Spring
House, Pennsylvania 19477, US; WU, Sheng-Jiun, 1400
McKean Road, Spring House, Pennsylvania 19477, US;
FERRANTE, Catherine, 1400 McKean Road, Spring
House, Pennsylvania 19477, US; UBANI, EnriqueZudaire, 1400 McKean Road, Spring House,
Pennsylvania 19477, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
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B
(51) A61K 45/00 (2006.01)
(11) 63136 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/08
(2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 47/02 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/14 (2017.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 47/32 (2006.01)
A61K 47/34 (2017.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61K 47/40 (2006.01)
A61P 9/10
(2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
(22) 13.09.2017.
(21) P-2022/0385
(30) JP 13.09.2016. 2016178599
(86) WO 13.09.2017. PCT/JP2017/033161
(87) WO 22.03.2018. WO 2018/052053
(96) 13.09.2017. 17850954.3
(97) 02.03.2022. EP3513809 B 2022/09 EN
(54) LEKOVITI SASTAV KOJI SADRŽI TIVOZANIB
MEDICINAL COMPOSITION COMPRISING
TIVOZANIB
(73) KYOWA KIRIN CO., LTD., 1-9-2, Otemachi,
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004, JP
(72) HANIUDA, Hiroki, c/o Head Office Kyowa Hakko
Kirin Co. Ltd. 1-6-1 Otemachi Chiyoda-ku, Tokyo 1008185, JP; ENOKIZONO, Sachiko, c/o Head Office
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. 1-6-1 Otemachi Chiyodaku, Tokyo 100-8185, JP; NAKAZATO, Tomoyuki, c/o
Head Office Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. 1-6-1
Otemachi Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185, JP; TOKUDA,
Takuya, c/o Head Office Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. 16-1 Otemachi Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185, JP; FUJIKI,
Norie, c/o Head Office Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. 16-1 Otemachi Chiyoda-ku, Tokyo 100-8185, JP
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) A61K 45/06 (2006.01)
(11) 63168 B1
A61K 38/17 (2006.01)
A61K 38/26 (2006.01)
A61K 47/60 (2017.01)
A61P 1/16
(2006.01)
A61P 3/04
(2006.01)
A61P 3/06
(2006.01)
A61P 3/10
(2006.01)
(22) 28.12.2016.
(21) P-2022/0403
(30) CN 29.12.2015. 201511017796
(86) WO 28.12.2016. PCT/CN2016/112674
(87) WO 06.07.2017. WO 2017/114425
(96) 28.12.2016. 16881214.7
(97) 16.02.2022. EP3406264 B 2022/07 EN
(54) KOMPOZICIJA KOJA SADRŽI AGONIST
GLP-1 RECEPTORA I AGONIST
GLUKAGONSKOG RECEPTORA, I NJENA
PRIMENA
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COMPOSITION COMPRISING GLP-1 RECEPTOR
AGONIST AND GLUCAGON RECEPTOR AGONIST
AND APPLICATION THEREOF
(73) PEGBIO CO., LTD., Suite 417 Building A3 Biobay
218 Xinghu Street, Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu
215123, CN
(72) XU, Min, 6F, Building B7 218 Xinghu Rd., Suzhou
Industrial Park 215123, CN; LV, Wei, Suite 417
Building A3 Biobay 218 Xinghu Street Industrial Park,
Suzhou City Jiangsu 215123, CN; ZHANG, Yinghui,
6F, Building B7 218 Xinghu Rd., Suzhou Industrial Park
215123, CN; LUO, Xiaosu, 6F, Building B7 218 Xinghu
Rd., Suzhou Industrial Park 215123, CN
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 47/02 (2006.01)
(11) 63165 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/06
(2006.01)
A61K 9/08
(2006.01)
A61K 9/10
(2006.01)
A61K 9/48
(2006.01)
A61K 36/49 (2006.01)
A61K 47/06 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A61P 19/10 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
(22) 03.08.2011.
(21) P-2022/0380
(30) IT 05.08.2010. CR20100025
(86) WO 03.08.2011. PCT/IT2011/000288
(87) WO 09.02.2012. WO 2012/017471
(96) 03.08.2011. 11754543.4
(97) 26.01.2022. EP2600881 B 2022/04 EN
(54) PRIRODNO LEKOVITO JEDINJENJE
NATURAL MEDICINAL COMPOUND
(73) LT NATURAL GROUP S.R.L., Via Progresso, 17
(Fraz. Belvedere), 26011 Casabuttano ed Uniti (CR), IT
(72) GRAZIANI, Rodolfo, Via Legnago 9, I-47023
Cesena, IT; MERCORELLA, Giovanni, Via Campomaggiore
1, I-40050 Monteveglio (BO), IT; ROSSI, Pierenrico,
Via Montereale 595, I-47023 Cesena (FC), IT;
BIGNETTI, Guido, Via U. La Malfa 1, I-25082 Botticino
Sera (BS), IT; PIGNACCA, Michele, Via Salvo
D'Acquisto 60/c, I-43039 Salsomaggiore Terme (PR), IT
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A61K 47/68
A61P 35/00
C07K 16/28
C07K 16/30
C07K 16/40
(21) P-2022/0395

(2017.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(11) 63154 B1

(22) 21.12.2017.
ЗИС / RS / IPO
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(30) US 23.12.2016. 201662438488 P
US 31.03.2017. 201762480201 P
(86) WO 21.12.2017. PCT/US2017/067823
(87) WO 28.06.2018. WO 2018/119196
(96) 21.12.2017. 17835533.5
(97) 02.02.2022. EP3558391 B 2022/05 EN
(54) IMUNOKONJUGATI KOJI CILJANO
DELUJU NA ADAM9 I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPOTREBU
IMMUNOCONJUGATES TARGETING ADAM9 AND
METHODS OF USE THEREOF
(73) IMMUNOGEN, INC., 830 Winter Street, Waltham,
MA 02451, US; MACROGENICS, INC., 9704 Medical
Center Drive, Rockville, MD 20850, US
(72) HICKS, Stuart William, 49 Bradstreet Drive, North
Andover, MA 01845, US; YODER, Nicholas C., 81
Toxteth Street Unit 2, Brookline, MA 02446, US;
BARAT, Bhaswati, 15504 Villisca Terrace, Derwood,
MD 20855, US; BONVINI, Ezio, 11136 Powder Horn
Drive, Potomac, Maryland 20854, US; DIEDRICH,
Gundo, 13409 Bonnie Dale Drive, North Potomac, MD
20878, US; JOHNSON, Leslie S., 14411 Poplar Hill
Road, Darnestown, MD 20874, US; LOO, Deryk, 1509
Pine Knoll Drive, Belmont, CA 94002, US; SCRIBNER,
Juniper A., 1217 Oak Grove Avenue Apt. 4, Burlingame,
CA 94010, US
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A61M 15/00 (2006.01)
(11) 63159 B1
(22) 09.05.2018.
(21) P-2022/0377
(86) WO 09.05.2018. PCT/IT2018/000066
(87) WO 14.11.2019. WO 2019/215767
(96) 09.05.2018. 18746767.5
(97) 16.02.2022. EP3790612 B 2022/07 EN
(54) UREĐAJ ZA INHALACIJU
INHALER DEVICE
(73) PHARMADEVICES S.R.L., Via Zago 2, 40128
Bologna, IT
(72) MERCANDELLI, Alberto, Via Baldassarre Carrati,
23, 40137 Bologna, IT
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61M 15/00 (2006.01)
(11) 63171 B1
A61M 11/00 (2006.01)
B05B 11/00 (2006.01)
(22) 04.05.2015.
(21) P-2022/0402
(30) EP 07.05.2014. 14001603
(86) WO 04.05.2015. PCT/EP2015/000903
(87) WO 12.11.2015. WO 2015/169431
(96) 04.05.2015. 15726539.8
(97) 16.02.2022. EP3139982 B 2022/07 EN
(54) INHALATOR
NEBULIZER
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(73) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE
(72) EICHER, Joachim, Boehringer Ingelheim GmbH
Corporate Patents Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim
am Rhein, DE; GATZ, Josef, Troebes 8, 92709
Moosbach, DE; HERRMANN, Frank, Boehringer
Ingelheim GmbH Corporate Patents Binger Strasse 173,
55216 Ingelheim am Rhein, DE; HOELZ, Hubert,
Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents Binger
Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE; JUNG,
Andree, Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE;
MEISENHEIMER, Martin, Boehringer Ingelheim
GmbH Corporate Patents Binger Strasse 173, 55216
Ingelheim am Rhein, DE; MUELLER, Markus, AntonBuckner-Strasse 12, 93413 Cham, DE; VON
SCHUCKMANN, Alfred, Winnekendonkerstrasse 52,
47627 Kevelaer, DE; WACHTEL, Herbert, Boehringer
Ingelheim GmbH Corporate Patents Binger Strasse 173,
55216 Ingelheim am Rhein, DE; WINKLER, Robert,
Gerhard, Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE;
WUTTKE, Gilbert, Boehringer Ingelheim GmbH
Corporate Patents Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim
am Rhein, DE; ZIEGLER, Jochen, Boehringer
Ingelheim GmbH Corporate Patents Binger Strasse 173,
55216 Ingelheim am Rhein, DE
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd
(51) A61N 2/04
H03K 3/00
(21) P-2019/0683

(2006.01)
(2006.01)

(11) 63139 B1

(22) 31.05.2019.
(43) 31.12.2020.
(54) ELEKTROMAGNETNI STIMULATOR
ELECTROMAGNETIC STIMULATOR
(73) KITANOVIĆ, Aleksandra, Tetovska 62, 11000
Beograd, RS; MINIĆ, Dejan, Olge Petrov 39g, 11000
Beograd, RS
(72) KITANOVIĆ, Aleksandra, Tetovska 62, 11000
Beograd, RS; MINIĆ, Dejan, Olge Petrov 39g, 11000
Beograd, RS; MARKOVIĆ, Aleksandar, Kneževačka
38/1, 11090 Beograd, RS
(74) MAMIĆ, Ana, Gospodar Jevremova 41, 11000 Beograd
(51) B01D 17/02 (2006.01)
(11) 63114 B1
B01F 3/04
(2006.01)
B01F 5/16
(2006.01)
B03D 1/14
(2006.01)
B03D 1/24
(2006.01)
(22) 13.08.2018.
(21) P-2022/0336
(30) US 15.08.2017. 201762545713 P
(86) WO 13.08.2018. PCT/US2018/046431
(87) WO 21.02.2019. WO 2019/036328
(96) 13.08.2018. 18760208.1
(97) 12.01.2022. EP3668624 B 2022/02 EN

19

B
(54) METODE I SISTEMI ZA POBOLJŠANU
FLOTACIJU RASTVORENIM GASOM
METHODS AND SYSTEMS FOR ENHANCED
DISSOLVED GAS FLOATATION
(73) SIEMENS ENERGY, INC., 4400 Alafaya Trail,
Orlando, FL 32826-2399, US
(72) WIERCINSKI, Shane, P., 4809 Shorey Ave,
Weston WI 54476, US; COOLEY, Curtis, D., 5720
Hillcrest Drive, Wausau Wisconsin 54401, US; FELCH,
Chad, L., 1862 Mike Lane, Kronenwetter Wisconsin
54455, US
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
(51) B02C 17/22 (2006.01)
(11) 63120 B1
B25B 13/48 (2006.01)
B25B 17/00 (2006.01)
B25B 19/00 (2006.01)
B25B 23/10 (2006.01)
B25B 23/12 (2006.01)
F16B 1/00
(2006.01)
F16B 2/00
(2006.01)
F16B 4/00
(2006.01)
F16B 11/00 (2006.01)
F16B 35/04 (2006.01)
F16B 35/06 (2006.01)
(22) 19.12.2017.
(21) P-2022/0315
(30) AU 19.12.2016. 2016905248
(86) WO 19.12.2017. PCT/AU2017/051417
(87) WO 28.06.2018. WO 2018/112524
(96) 19.12.2017. 17883469.3
(97) 05.01.2022. EP3554711 B 2022/01 EN
(54) UGRADNJA OBLOGA MLINOVA
MILL LINER INSTALLATION
(73) RUSSELL MINERAL EQUIPMENT PTY LTD,
149 Hursley Road, Glenvale, Toowoomba Queensland
4350, AU
(72) RUBIE, Peter, John, 208 Greenwattle Street,
Toowoomba Queensland 4350, AU; CHAPMAN,
Andrew, Ross, 11 Graham Court, Hodgson Vale
Queensland 4352, AU
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) B23K 20/10 (2006.01)
(11) 63133 B1
B23K 101/32 (2006.01)
B23K 101/38 (2006.01)
H01R 4/02
(2006.01)
H01R 43/02 (2006.01)
(22) 20.06.2018.
(21) P-2022/0361
(30) DE 27.06.2017. 102017114182
(86) WO 20.06.2018. PCT/EP2018/066470
(87) WO 03.01.2019. WO 2019/002057
(96) 20.06.2018. 18733246.5
(97) 26.01.2022. EP3645204 B 2022/04 DE
(54) POSTUPAK I SKLOP ZA ELEKTRIČNO
PROVODLJIVO SPAJANJE SA UREDJAJEM ZA
ZADRŽAVANJE

20

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5
METHOD AND ARRANGEMENT FOR
ELECTRICALLY CONDUCTIVE CONNECTING OF
CONDUCTORS WITH A RETAINING DEVICE
(73) SCHUNK SONOSYSTEMS GMBH, Hauptstrasse
95, 35435 Wettenberg, DE
(72) SCHMIDT, Reiner, Königsberger Straße 17, 35457
Lollar-Ruttershausen, DE; WAGENBACH, Udo,
Mohnberg 1, 38418 Buseck, DE; GILBERT, Bastian,
Brauhausstraße 3, 35452 Heuchelheim, DE
(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I, 11000
Beograd
(51) B24D 7/14
(2006.01)
(11) 63129 B1
(22) 07.03.2016.
(21) P-2022/0341
(30) DE 02.04.2015. 102015004355
(96) 07.03.2016. 16158947.8
(97) 16.02.2022. EP3081337 B 2022/07 DE
(54) TOCILO ZA GRUBO BRUŠENJE SA
JEZGROM
ROUGHING DISC WITH CORE
(73) KLINGSPOR AG, Hüttenstrasse 36, 35708 Haiger, DE
(72) MOOS, Markus, Aubachstrasse 35, 35708 Haiger,
DE; CONRADI, Bernd, Südstrasse 13, 57250 NetphenHainchen, DE
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) B29B 17/00 (2006.01)
(11) 63131 B1
B29B 7/00
(2006.01)
B29B 7/88
(2006.01)
B29B 9/08
(2006.01)
B29B 9/16
(2006.01)
(22) 01.05.2020.
(21) P-2022/0378
(96) 01.05.2020. 20172612.2
(97) 23.02.2022. EP3785873 B 2022/08 EN
(54) RECIKLIRANJE POLIMERNIH
MATERIJALA
RECYCLING OF POLYMER MATERIALS
(73) LOGOPLASTE INNOVATION LAB LDA,
Estrada da Malveira da Serra 900, 2750-834 Cascais, PT
(72) VERDE, Vitor, Vila, Estrada da Malveira da Serra
900, 2750-834 Cascais, PT
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) B29D 30/32 (2006.01)
(11) 63150 B1
(22) 11.05.2018.
(21) P-2022/0399
(30) DE 16.06.2017. 102017005818
(86) WO 11.05.2018. PCT/DE2018/000143
(87) WO 20.12.2018. WO 2018/228623
(96) 11.05.2018. 18729020.0
(97) 09.03.2022. EP3638497 B 2022/10 DE
(54) POSTUPAK I POSTROJENJE ZA
PROIZVODNJU GUMA
METHOD AND APPARATUS FOR
MANUFACTURING TIRES

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5
(73) HARBURG-FREUDENBERGER
MASCHINENBAU GMBH, Schlachthofstraße 22,
21079 Hamburg, DE
(72) WACHTER, Markus, Parkaue 16, 22926
Ahrensburg, DE; BEHRENS, Achim, Eichenstrasse 38,
21271 Asendorf, DE; LANGE-KRAUEL, Thomas,
Ochsenwerder Landscheideweg 288, 21037 Hamburg, DE
(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,
11000 Beograd
(51) B29D 30/46 (2006.01)
(11) 63175 B1
B29D 30/38 (2006.01)
B29D 30/42 (2006.01)
B65H 19/22 (2006.01)
B65H 19/30 (2006.01)
B65H 75/24 (2006.01)
(22) 02.12.2019.
(21) P-2022/0407
(30) FR 17.01.2019. 1900429
(86) WO 02.12.2019. PCT/FR2019/052892
(87) WO 23.07.2020. WO 2020/148488
(96) 02.12.2019. 19842754.4
(97) 23.02.2022. EP3870430 B 2022/08 FR
(54) AUTOMATSKI UREĐAJ I AUTOMATSKI
POSTUPAK ZA POPREČNO NAMOTAVANJE
TRAKA SA KOTURA
AUTOMATIC FACILITY AND AUTOMATIC
METHOD FOR TRANSVERSE WINDING OF
STRIPS FROM A COILED WEB
(73) SPOOLEX, Zone Industrielle du Buisson Rue de la
Poudrière, 42230 Roche La Moliere, FR
(72) LASSALLE, Luc, 116 Rue Crozet Boussingault,
42100 SAINT-ETIENNE, FR; PAULET, Guillaume, 52
Allée des Pins, 43240 SAINT JUST MALMONT, FR
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) B32B 27/08 (2006.01)
(11) 63137 B1
B32B 15/08 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
C08J 11/04
(2006.01)
(22) 13.08.2020.
(21) P-2022/0386
(30) DE 03.04.2020. 102020109370
DE 23.04.2020. 102020111086
(96) 13.08.2020. 20190864.7
(97) 16.02.2022. EP3888911 B 2022/07 DE
(54) METALIZOVANE FOLIJE ZA AMBALAŽU
OD RECIKLIRANE PLASTIKE
METALLIZED PACKAGING FILMS MADE FROM
RECYCLED PLASTICS
(73) KBG KUNSTSTOFF BETEILIGUNGEN GMBH,
Reichsstraße 78, 58840 Plettenberg, DE
(72) RIEKER, Frank, c/o Riba Verpackungen GmbH
Brüggenkampstraße 20, 59077 Hamm, DE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd

ЗИС / RS / IPO

B
(51) B32B 27/08 (2006.01)
(11) 63172 B1
B32B 27/32 (2006.01)
C08J 11/04
(2006.01)
(22) 13.08.2020.
(21) P-2022/0410
(30) DE 31.01.2020. 102020102459
DE 06.02.2020. 102020103009
DE 11.02.2020. 102020103362
(96) 13.08.2020. 20190861.3
(97) 16.02.2022. EP3858608 B 2022/07 DE
(54) AMBALAŽNE FOLIJE OD RECIKLIRANE
PLASTIKE
PACKAGING FILMS MADE OF RECYCLING
PLASTICS
(73) KBG KUNSTSTOFF BETEILIGUNGEN GMBH,
Reichsstraße 78, 58840 Plettenberg, DE
(72) RIEKER, Frank, c/o Riba Verpackungen GmbH,
Brüggenkampstraße 20, 59077 Hamm, DE
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) B41M 5/00
(2006.01)
(11) 63141 B1
B41J 3/413
(2006.01)
B41J 15/04
(2006.01)
B65H 23/188 (2006.01)
B65H 23/192 (2006.01)
(22) 03.07.2019.
(21) P-2022/0313
(30) IT 25.07.2018. 201800007488
(96) 03.07.2019. 19184153.5
(97) 12.01.2022. EP3599098 B 2022/02 EN
(54) ŠTAMPARSKI SKLOP ZA DIGITALNU
ŠTAMPU NA BESKRAJNOJ METALNOJ TRACI
A PRINTING ASSEMBLY FOR DIGITAL PRINTING
ON A CONTINUOUS METAL STRIP
(73) GLOBUS S.R.L., Piazza C.L.N. 255, 10123 Torino, IT
(72) PUTTINI, Giacomo, GLOBUS S.r.l., Piazza C.L.N.
255, I-10123 Torino, IT
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) B60C 7/00
(2006.01)
(11) 63147 B1
B60B 21/00 (2006.01)
(22) 25.06.2016.
(21) P-2022/0153
(30) CN 03.07.2015. 201510391967
(86) WO 25.06.2016. PCT/CN2016/087176
(87) WO 12.01.2017. WO 2017/005105
(96) 25.06.2016. 16820756.1
(97) 24.11.2021. EP3318416 B 2021/47 EN
(54) GUMA SA UGRAĐENOM CEVASTOM
OTVORENOM KONSTRUKCIJOM OTPORNA
NA PUCANJE
BURST-RESISTANT TUBULAR AND EMBEDDED
OPEN-STRUCTURE TIRE
(73) SHENZHEN KINGTITAN TECHNOLOGY CO.,
LTD., 1st and 2nd Floor of Lifeng Building, Liuxian 1st
Road, No.71 Area, Xin'an Street, Bao'an District,
Shenzhen, Guangdong 518133, CN

21

B
(72) WANG, Bing, , Shenzhen, Guangdong 518000, CN;
YU, Qian-Sun, , Shenzhen, Guangdong 518000, CN
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) B60L 5/22
(2006.01)
(11) 63126 B1
B60L 5/12
(2006.01)
(22) 01.10.2018.
(21) P-2022/0351
(30) DE 10.10.2017. 102017218004
(96) 01.10.2018. 18197948.5
(97) 09.02.2022. EP3470255 B 2022/06 DE
(54) STRUJNI KOLEKTOR ZA VOZILO SA
TROLOM I VOZILO SA TROLOM
CURRENT COLLECTOR FOR A TROLLEY CAR
AND TROLLEY CAR
(73) SIEMENS MOBILITY GMBH, Otto-Hahn-Ring 6,
81739 München, DE
(72) GEBHARD, Bruno, John-F.-Kennedy-Ring 11 A,
91301 Forchheim, DE
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
(51) B61L 5/06
(2006.01)
(11) 63169 B1
(22) 04.09.2019.
(21) P-2022/0408
(30) CN 28.09.2018. 201811139271
(86) WO 04.09.2019. PCT/CN2019/104327
(87) WO 02.04.2020. WO 2020/063279
(96) 04.09.2019. 19780134.3
(97) 09.03.2022. EP3656640 B 2022/10 EN
(54) INDIKACIONI UREĐAJ SKRETNICE
SWITCH INDICATION APPARATUS
(73) CRSC RESEARCH & DESIGN INSTITUTE
GROUP CO., LTD., Block No. 1, Qichebowuguan
Nanlu, Fengtai Science Park, Fengtai District, Beijing
100070, CN
(72) ZHANG, Hao, Block No. 1 Qichebowuguan Nanlu
Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing 100070,
CN; LIU, Xiaodong, Block No. 1 Qichebowuguan Nanlu
Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing 100070,
CN; LV, Yuanyuan, Block No. 1 Qichebowuguan Nanlu
Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing 100070,
CN; ZHOU, Yingcai, Block No. 1 Qichebowuguan
Nanlu Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing
100070, CN; ZHANG, Fusong, Block No. 1
Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park Fengtai
District, Beijing 100070, CN; QI, Ying, Block No. 1
Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park Fengtai
District, Beijing 100070, CN; LI, Siran, Block No. 1
Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park Fengtai
District, Beijing 100070, CN
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) B61L 23/00 (2006.01)
(11) 63160 B1
B61L 15/00 (2006.01)
(22) 31.10.2018.
(21) P-2022/0342
(30) CN 27.12.2017. 201711450032

22

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5
(86) WO 31.10.2018. PCT/CN2018/112833
(87) WO 04.07.2019. WO 2019/128452
(96) 31.10.2018. 18894348.4
(97) 16.03.2022. EP3730380 B 2022/11 EN
(54) POSTUPAK ZA UPRAVLJANJE
DINAMIČKIM POVEZIVANJEM I
RAZDVAJANJEM VOZA
CONTROL METHOD FOR DYNAMIC COUPLING
AND SEPARATION OF TRAIN
(73) CASCO SIGNAL CO., LTD., Room C/D, 27th
Floor, Kaixuanmen Building, No. 428, Tianmuzhong
Rd, Jing'an District, Shanghai 200071, CN
(72) FANG, Xing, No. 428, Tianmuzhong Rd, Jing'an
District, Shanghai 200071, CN; CHANG, Ming, No.
428, Tianmuzhong Rd, Jing'an District, Shanghai
200071, CN; LU, Xinjun, No. 428, Tianmuzhong Rd,
Jing'an District, Shanghai 200071, CN
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) B65B 23/00 (2006.01)
(11) 63132 B1
B65B 5/06
(2006.01)
B65B 23/10 (2006.01)
B65G 1/02
(2006.01)
B65G 27/10 (2006.01)
B65G 27/12 (2006.01)
B65G 47/16 (2006.01)
B65G 49/05 (2006.01)
(22) 19.02.2019.
(21) P-2022/0053
(30) US 17.02.2018. 201862631705 P
(86) WO 19.02.2019. PCT/US2019/018485
(87) WO 22.08.2019. WO 2019/161358
(96) 19.02.2019. 19709221.6
(97) 05.01.2022. EP3752426 B 2022/01 EN
(54) SISTEM I POSTUPAK ZA UTOVAR,
TRANSPORT I ISTOVAR LOMLJIVIH
PROIZVODA
SYSTEM AND METHOD FOR LOADING,
TRANSPORTING AND UNLOADING FRANGIBLE
PRODUCTS
(73) SVEJKOVSKY, Paul, Blake, 3111 N. Houston
Street 1515, Dallas, TX 75219, US
(72) SVEJKOVSKY, Paul, Blake, 3111 N. Houston
Street 1515, Dallas, TX 75219, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) B65D 41/34 (2006.01)
(11) 63127 B1
B65D 41/32 (2006.01)
B65D 55/16 (2006.01)
B65D 81/26 (2006.01)
(22) 12.06.2019.
(21) P-2022/0323
(30) US 12.06.2018. 201862683905 P
(96) 12.06.2019. 19179634.1
(97) 26.01.2022. EP3584189 B 2022/04 EN
(54) ZATVARAČ SA SPONOM
TETHERED BRIDGE CLOSURE
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5
(73) CSI HUNGARY MANUFACTURING AND
TRADING LLC, Berenyi UT 72-100, Szekesfehervar,
8000, HU
(72) EDIE, John, 303 East Water Street, Linden, Indiana
47955, US; LUTTON, Leland, T., 2338 West Del Mar
Dr., Crawfordsville, Indiana 47933, US
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) C01B 17/765 (2006.01)
(11) 63148 B1
(22) 20.01.2011.
(21) P-2022/0388
(30) US 20.01.2010. 29674110 P
US 14.09.2010. 38288210 P
(96) 20.01.2011. 19187906.3
(97) 06.04.2022. EP3575264 B 2022/14 EN
(54) REKUPERACIJA ENERGIJE U
PROIZVODNJI SUMPORNE KISELINE
ENERGY RECOVERY IN MANUFACTURE OF
SULFURIC ACID
(73) MECS, INC., 14522 South Outer Forty Drive,
Chesterfield, Missouri 63017, US
(72) VERA-CASTANEDA, Ernesto, 2220 Whitby Road,
Chesterfield, MO 63017, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16, 11000 Beograd
(51) C07D 213/73 (2006.01)
(11) 63161 B1
A61K 31/5377 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 213/75 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 498/14 (2006.01)
(22) 23.08.2018.
(21) P-2022/0398
(30) EP 23.08.2017. 17187544
(86) WO 23.08.2018. PCT/EP2018/072788
(87) WO 28.02.2019. WO 2019/038387
(96) 23.08.2018. 18759308.2
(97) 09.02.2022. EP3672941 B 2022/06 EN
(54) JEDINJENJA PIRIDILPIRIDONA
PYRIDYLPYRIDONE COMPOUNDS
(73) SPRINT BIOSCIENCE AB, Hälsovägen 7,
141 57 Huddinge, SE
(72) LINDSTRÖM, Johan, c/o Sprint Bioscience AB,
Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, SE; FORSBLOM,
Rickard, c/o Sprint Bioscience AB, Hälsovägen 7, 141
57 Huddinge, SE; GINMAN, Tobias, c/o Sprint
Bioscience AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, SE;
RAHM, Fredrik, c/o Sprint Bioscience AB, Hälsovägen
7, 141 57 Huddinge, SE; VIKLUND, Jenny, c/o Sprint
Bioscience AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, SE
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) C07D 217/26 (2006.01)
(11) 63122 B1
(22) 15.07.2013.
(21) P-2022/0121
(30) US 16.07.2012. 201261672191 P
US 22.02.2013. 201361768297 P

ЗИС / RS / IPO

B
US 07.06.2013. 201361832566 P
(96) 15.07.2013. 18189607.7
(97) 29.12.2021. EP3470397 B 2021/52 EN
(54) KRISTALNI OBLICI INHIBITORA PROLIL
HIDROKSILAZE
CRYSTALLINE FORMS OF A PROLYL
HYDROXYLASE INHIBITOR
(73) FIBROGEN, INC., 409 Illinois Street, San
Francisco, CA 94158, US
(72) WITSCHI, Claudia, c/o FibroGen, Inc. 409 Illinois
St., San Francisco, CA California 94158, US; PARK,
Jung Min, c/o FibroGen, Inc. 409 Illinois St., San
Francisco, CA California 94158, US; THOMPSON,
Michael, D., c/o FibroGen, Inc. 409 Illinois St., San
Francisco, CA California 94158, US; MARTINELLI,
Michael, John, c/o FibroGen, Inc. 409 Illinois St., San
Francisco, CA California 94158, US; YEOWELL,
David, A., c/o FibroGen, Inc. 409 Illinois St., San
Francisco, CA California 94158, US; AREND, Michael,
P., c/o FibroGen, Inc. 409 Illinois St., San Francisco, CA
California 94158, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) C07D 241/20 (2006.01)
(11) 63124 B1
A61K 31/497 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 241/28 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 403/08 (2006.01)
C07D 403/14 (2006.01)
C07D 405/12 (2006.01)
C07D 413/04 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 417/04 (2006.01)
(22) 07.03.2019.
(21) P-2022/0324
(30) US 08.03.2018. 201862640276 P
US 23.07.2018. 201862702230 P
US 15.10.2018. 201862745873 P
(86) WO 07.03.2019. PCT/US2019/021186
(87) WO 28.11.2019. WO 2019/226213
(96) 07.03.2019. 19768926.8
(97) 26.01.2022. EP3762368 B 2022/04 EN
(54) AMINOPIRAZIN DIOL JEDINJENJA KAO
PI3K-Y INHIBITORI
AMINOPYRAZINE DIOL COMPOUNDS AS PI3K-Y
INHIBITORS
(73) INCYTE CORPORATION, 1801 Augustine CutOff, Wilmington, DE 19803, US
(72) SHEPARD, Stacey, 1801 Augustine Cut-Off,
Wilmington, Delaware 19803, US; COMBS, Andrew,
P., 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, Delaware
19803, US; FALAHATPISHEH, Nikoo, 1801 Augustine
Cut-Off, Wilmington, Delaware 19803, US; SHAO,
Lixin, 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington,
Delaware 19803, US

23

B
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) C07D 311/94 (2006.01)
(11) 63162 B1
A61K 31/201 (2006.01)
A61K 31/215 (2006.01)
A61K 31/352 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01)
C07C 59/42 (2006.01)
C07C 69/608 (2006.01)
C07C 69/738 (2006.01)
(22) 19.02.2018.
(21) P-2022/0241
(30) BR 17.02.2017. 102017003318
(86) WO 19.02.2018. PCT/BR2018/050037
(87) WO 23.08.2018. WO 2018/148816
(96) 19.02.2018. 18707229.3
(97) 12.01.2022. EP3583103 B 2022/02 EN
(54) BILJNI EKSTRAKTI OBOGAĆENI
DERIVATIMA IPOLAMIIDA KAO
IMUNOSUPRESANTI ZA LEČENJE
POREMEĆAJA IMUNOLOŠKOG SISTEMA
PLANT EXTRACTS ENRICHED WITH IPOLAMIIDE
DERIVATIVES AS IMMUNOSUPPRESSANTS FOR
TREATING IMMUNOLOGICAL DISORDERS
(73) ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS
S.A., Rodovia Presidente Dutra Km 222,2, Porto da
Igreja, 07034-904 Guarulhos - SP, BR
(72) GUIMARÃES, Cristiano, Ruch, Werneck, Alameda
dos Anapurus 883 Apto 131 B, Moema, 04087-002 São
Paulo SP, BR; VITOR, Carlos, Eduardo, Rua João
Antônio de Oliveira 544 Apto 103 Turim, Moóca,
03111-010 São Paulo SP, BR; PESSA, Lisandra,
Ravanelli, Travessa Vila Real, 8 Vila Mariana, 04118095 São Paulo SP, BR; REIS, Romulo, Dragani, Praça
Marisa Marques 44 Apto 95, Vila Rosália, 07072-080
Guarulhos SP, BR; MASCARELLO, Alessandra, Rua
Catão, 626, Apto 153, Vila Romana, São Paulo, SP
05049-000, BR; GAMA, Fernando, Henrique, De Souza,
Rua da Penha 55, 07197-130 Guarulhos SP, BR
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) C07D 401/04 (2006.01)
(11) 63116 B1
A61K 31/55 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 491/048 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
(22) 04.05.2017.
(21) P-2022/0362
(30) CN 06.05.2016. 201610296748
CN 25.07.2016. 201610589219

24

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5
CN 04.11.2016. 201610965360
CN 12.01.2017. 201710020298
CN 24.01.2017. 201710054038
(86) WO 04.05.2017. PCT/CN2017/083031
(87) WO 09.11.2017. WO 2017/190669
(96) 04.05.2017. 17792495.8
(97) 16.02.2022. EP3453707 B 2022/07 EN
(54) DERIVAT BENZAZEPINA, POSTUPAK ZA
DOBIJANJE, FARMACEUTSKA KOMPOZICIJA I
NJEGOVA UPOTREBA
BENZAZEPINE DERIVATIVE, PREPARATION
METHOD, PHARMACEUTICAL COMPOSITION
AND USE THEREOF
(73) SHANGHAI DE NOVO PHARMATECH CO.,
LTD., F2, 5 Building 576 Libing Road, Zhangjiang HiTech Park, Pudong New Area, Shanghai 201203, CN
(72) GAO, Daxin, F2 5 Building 576 Libing Road
Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area, Shanghai
201203, CN; WANG, Yuxun, F2 5 Building 576 Libing
Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New Area,
Shanghai 201203, CN; CHEN, Shoujun, F2 5 Building
576 Libing Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong New
Area, Shanghai 201203, CN; YANG, Heping, F2 5
Building 576 Libing Road Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong New Area, Shanghai 201203, CN
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C07D 401/12 (2006.01)
(11) 63146 B1
A61K 31/506 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(22) 04.11.2016.
(21) P-2022/0376
(30) US 04.11.2015. 201562250575 P
US 17.02.2016. 201662296143 P
US 25.05.2016. 201662341189 P
(86) WO 04.11.2016. PCT/US2016/060508
(87) WO 11.05.2017. WO 2017/079542
(96) 04.11.2016. 16804956.7
(97) 26.01.2022. EP3371165 B 2022/04 EN
(54) BTK INHIBITOR ZA UPOTREBU U
LEČENJU KARCINOMA
A BTK INHIBITOR FOR USE IN TREATING
CANCER
(73) MERCK PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250,
64293 Darmstadt, DE
(72) HUCK, Bayard, R., Im Gartenfeld 24A, 61440
Oberursel, DE; GOODSTAL, Samantha, M., 100 Main
Campus Drive Apt.12213, Lexington, Massachusetts
02421, US; GIMMI-MCKIM, Claude, Schmittenhoehle
5, 4313 Moehlin, CH
(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,
11000 Beograd

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5
(51) C07D 401/14 (2006.01)
(11) 63155 B1
A61K 31/415 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
C07D 231/14 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 401/10 (2006.01)
C07D 403/10 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
(22) 26.11.2015.
(21) P-2022/0301
(30) GB 27.11.2014. 201421083
(96) 26.11.2015. 19176610.4
(97) 05.01.2022. EP3556752 B 2022/01 EN
(54) N-((HET)ARILMETIL)-HETEROARILKARBOKSIAMIDNA JEDINJENJA KAO
INHIBITORI KALIKREIN PLAZME
N-((HET)ARYLMETHYL)-HETEROARYLCARBOXAMIDES COMPOUNDS AS PLASMA
KALLIKREIN INHIBITORS
(73) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED,
Porton Science Park, Bybrook Road, Porton Down,
Salisbury SP4 0BF, Wiltshire, GB
(72) DAVIE, Rebecca, Louise, c/o KALVISTA
PHARMACEUTICALS LIMITED, Porton Science
Park, Bybrook Road, Porton Down Wiltshire SP4 0BF,
GB; EDWARDS, Hannah, Joy, c/o KALVISTA
PHARMACEUTICALS LIMITED, Porton Science
Park, Bybrook Road, Porton Down Wiltshire SP4 0BF,
GB; EVANS, David, Michael, c/o KALVISTA
PHARMACEUTICALS LIMITED, Porton Science
Park, Bybrook Road, Porton Down Wiltshire SP4 0BF,
GB; HODGSON, Simon, Teanby, Orchard House The
Avenue, Ampthill Bedfordshire MK45 2NR, GB
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) C07D 401/14 (2006.01)
(11) 63156 B1
A61K 31/444 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
(22) 09.07.2018.
(21) P-2022/0320
(30) EP 10.07.2017. 17382447
(86) WO 09.07.2018. PCT/ES2018/070491
(87) WO 17.01.2019. WO 2019/012172
(96) 09.07.2018. 18789777.2
(97) 02.02.2022. EP3653620 B 2022/05 EN
(54) NOVI DERIVATI HETEROARIL AMIDA
KAO SELEKTIVNI INHIBITORI HISTON
DEACETILAZA 1 I 2 (HDAC1-2)
NEW HETEROARYL AMIDE DERIVATIVES AS
SELECTIVE INHIBITORS OF HISTONE
ЗИС / RS / IPO

B
DEACETYLASES 1 AND 2 (HDAC1-2)
(73) MEDIBIOFARMA, S.L., Plaza CEIN, Poligono
Industrial Mocholi. Nave B-2, 31110 Noain-Navarra, ES
(72) CASTRO, PALOMINO, LARIA, Julio,
PALOBIOFARMA S.L. Tecnocampus Mataró 3
Avenida Ernest Lluch 32 Planta 4 Oficina 01, E-08302
Mataró (Barcelona), ES; CAMACHO, GÓMEZ, Juan,
PALOBIOFARMA S.L. Tecnocampus Mataró 3
Avenida Ernest Lluch 32 Planta 4 Oficina 01, E-08302
Mataró (Barcelona), ES; RODRÍGUEZ, IGLESIAS,
Rodolfo, MEDIBIOFARMA S.L. Plaza CEIN Polígono
Industrial Mocholí. Nave B-2, E-31110 Noaín (Navarra), ES
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) C07D 453/02 (2006.01)
(11) 63130 B1
A61K 31/439 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
A61K 31/551 (2006.01)
A61P 3/00
(2006.01)
A61P 9/10
(2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
C07D 471/08 (2006.01)
(22) 10.09.2013.
(21) P-2022/0379
(30) US 11.09.2012. 201261699714 P
(86) WO 10.09.2013. PCT/US2013/058896
(87) WO 20.03.2014. WO 2014/043068
(96) 10.09.2013. 13765893.6
(97) 23.02.2022. EP2895484 B 2022/08 EN
(54) INHIBITORI GLUKOZILCERAMID
SINTAZE
GLUCOSYLCERAMIDE SYNTHASE INHIBITORS
(73) GENZYME CORPORATION, 50 Binney Street,
Cambridge, MA 02142, US
(72) BOURQUE, Elyse, 728 Georgia Street, Blaine,
Washington 98230, US; CABRERA-SALAZAR, Mario,
A., c/o Sanofi 55 Corporate Drive Mail Stop: 55-505A,
Bridgewater, New Jersey 08807, US; CELATKA,
Cassandra, 13 Ocean Avenue, Hull, Massachusetts
02045, US; CHENG, Seng, H., c/o Sanofi 55 Corporate
Drive Mail Stop: 55A-505a, Bridgewater, New Jersey
08807, US; HIRTH, Bradford, c/o Sanofi 55 Corporate
Drive Mail Stop: 55A-505A, Bridgewater, New Jersey
08807, US; GOOD, Andrew, c/o Sanofi 55 Corporate
Drive Mail Stop: 55A-505A, Bridgewater, New Jersey
08807, US; JANCSICS, Katherine, 32 Hopkins,
Wilmington, Massachusetts 01887, US; MARSHALL,

25

B
John, c/o Sanofi 55 Corporate Drive Mail Stop: 55A505A, Bridgewater, New Jersey 08807, US; METZ,
Markus, c/o Sanofi 55 Corporate Drive Mail Stop: 55A505A, Bridgewater, New Jersey 08807, US; SCHEULE,
Ronald, K., c/o Sanofi 55 Corporate Mail Stop: 55A505A, Bridgewater, New Jersey 08807, US; SKERLJ,
Renato, 13 Crocker Circle, Newton, Massachusetts
02465, US; XIANG, Yibin, 24 Marshall Path, Acton,
Massachusetts 01720, US; ZHAO, Zhong, c/o Sanofi 55
Corporate Drive Mail Stop: 55A-505A, Bridgewater,
New Jersey 08807, US; LEONARD, John, c/o Sanofi 55
Corporate Drive Mail Stop: 55A-505A, Bridgewater,
New Jersey 08807, US; NATOLI, Thomas, c/o Sanofi
55 Corporate Drive Mail Stop: 55A-505A, Bridgewater,
New Jersey 08807, US; MAKINO, Elina, c/o Sanofi 55
Corporate Drive Mail Stop: 55A-505A, Bridgewater,
New Jersey 08807, US; HUSSON, Herve, c/o Sanofi 55
Corporate Drive Mail Stop: 55A-505A, Bridgewater,
New Jersey 08807, US; BESKROVNAYA, Oxana, c/o
Sanofi 55 Corporate Drive Mail Stop: 55A-505A,
Bridgewater, New Jersey 08807, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) C07D 471/04 (2006.01)
(11) 63170 B1
(22) 22.12.2016.
(21) P-2022/0409
(30) US 23.12.2015. 201562387442 P
(86) WO 22.12.2016. PCT/US2016/068277
(87) WO 29.06.2017. WO 2017/112857
(96) 22.12.2016. 16823529.9
(97) 30.03.2022. EP3394057 B 2022/13 EN
(54) SINTETIČKI POSTUPAK ZA PRIPREMANJE
(S)-(2R,3R,11BR)-3-IZOBUTIL-9,10-DIMETOKSI2,3,4,6,7,11B-HEKSAHIDRO-1H-PIRIDO[2,1,A]IZOHINOLIN-2-IL 2-AMINO-3METILBUTANOAT DI(4METILBENZENSULFONATA)
SYNTHETIC METHOD FOR PREPARATION OF (S)(2R,3R,11BR)-3-ISOBUTYL-9,10-DIMETHOXY2,3,4,6,7,11B-HEXAHYDRO-1H-PYRIDO[2,1,A]LSOQUINOLIN-2-YL 2-AMINO-3METHYLBUTANOATE DI(4METHYLBENZENESULFONATE)
(73) NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC., 12780 El
Camino Real, San Diego, CA 92130, US
(72) MCGEE, Kevin, 82663 Marlow Road, Eugene, OR
97405, US; LI, Bin-Feng, A5-4F BioBay 218 Xinghu
Street, Suzhou Industrial Park 215123, CN
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) C07D 487/04 (2006.01)
(11) 63158 B1
A61K 31/53 (2006.01)
C07D 207/50 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
(22) 15.11.2016.
(21) P-2022/0365
(30) EP 16.11.2015. 15194727
(86) WO 15.11.2016. PCT/EP2016/077720

26

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5
(87) WO 26.05.2017. WO 2017/085056
(96) 15.11.2016. 16801404.1
(97) 16.03.2022. EP3377495 B 2022/11 EN
(54) 2-FENIL-3,4-DIHIDROPIROLO[2,1-F]
[1,2,4]TRIAZINON DERIVATI KAO INHIBITORI
FOSFODIESTERAZE I NJIHOVA UPOTREBA
2-PHENYL-3,4-DIHYDROPYRROLO[2,1-F]
[1,2,4]TRIAZINONE DERIVATIVES AS
PHOSPHODIESTERASE INHIBITORS AND USES
THEREOF
(73) TOPADUR PHARMA AG, Grabenstrasse 11A,
8952 Schlieren, CH
(72) NAEF, Reto, Juraweg 14, 4310 Rheinfelden, CH;
TENOR, Hermann, St. Gebhardstrasse 38, 78467
Konstanz, DE
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3, 11040 Beograd
(51) C07D 487/10 (2006.01)
(11) 63123 B1
A61K 31/407 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
(22) 09.01.2019.
(21) P-2022/0326
(30) EP 16.01.2018. 18461506
(86) WO 09.01.2019. PCT/EP2019/050370
(87) WO 25.07.2019. WO 2019/141549
(96) 09.01.2019. 19701777.5
(97) 02.03.2022. EP3740492 B 2022/09 EN
(54) 1,2,3’,5’-TETRAHIDRO-2’H-SPIRO[INDOLE3,1’-PIROLO[3,4-C]PIROL]-2,3’-DION
JEDINJENJA KAO TERAPEUTSKI AGENSI KOJI
AKTIVIRAJU TP53
1,2,3',5'-TETRAHYDRO-2'H-SPIRO[INDOLE-3,1'PYRROLO[3,4-C]PYRROLE]-2,3'-DIONE
COMPOUNDS AS THERAPEUTIC AGENTS
ACTIVATING TP53
(73) ADAMED PHARMA S.A., Mariana Adamkiewicza
6A, Pienkow, 05-152 Czosnow, PL
(72) FEDER, Marcin, ul. Obroncow Tobruku 19/118,
01-494 Warszawa, PL; MAZUR, Maria, ul. Generala
Sylwestra Kaliskiego 45/161, 01-476 Warszawa, PL;
KALINOWSKA, Iwona, ul. Skalskiego 3/27, 03-982
Warszawa, PL; JASZCZEWSKA-ADAMCZAK,
Joanna, ul. Gen. Ludomila Rayskiego 3/69, 01-307
Warszawa, PL; LEWANDOWSKI, Wojciech, ul.
Basniowa 3, 05-600 Grojec, PL; WITKOWSKI, Jakub,
ul. Odkryta 65E/10, 03-140 Warszawa, PL; JELEN,
Sabina, ul. Rudnickiego 10A/3, 01-858 Warszawa, PL;
WOS-LATOSI, Katarzyna, ul. Koscielna Droga 117,
05-092 Lomianki, PL
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3, 11040 Beograd
(51) C07H 21/00 (2006.01)
(11) 63128 B1
A61P 35/00 (2006.01)
C07H 21/02 (2006.01)
(22) 13.02.2019.
(21) P-2022/0372
(30) US 13.02.2018. 201862629956 P
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5
US 11.02.2019. 201916272172
(86) WO 13.02.2019. PCT/US2019/017740
(87) WO 22.08.2019. WO 2019/160884
(96) 13.02.2019. 19707595.5
(97) 23.02.2022. EP3752516 B 2022/08 EN
(54) CIKLIČNI DINUKLEOTI KAO AGENSI
PROTIV KANCERA
CYCLIC DINUCLEOTIDES AS ANTICANCER
AGENTS
(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Route
206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543, US
(72) FINK, Brian, E., c/o Bristol-Myers Squibb
Company Route 206 and Province Line Road, Princeton,
New Jersey 08543, US; DODD, Dharmpal S., c/o
Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province
Line Road, Princeton, New Jersey 08543, US; ZHAO,
Yufen, c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206
and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543,
US; QIN, Lan-Ying, c/o Bristol-Myers Squibb Company
Route 206 and Province Line Road, Princeton, New
Jersey 08543, US; RUAN, Zheming, c/o Bristol-Myers
Squibb Company Route 206 and Province Line Road,
Princeton, New Jersey 08543, US; HARIKRISHNAN,
Lalgudi, S., c/o Bristol-Myers Squibb Company Route
206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey
08543, US; KAMAU, Muthoni, G., c/o Bristol-Myers
Squibb Company Route 206 and Province Line Road,
Princeton, New Jersey 08543, US; WALKER, Steven, J.,
2810 Woodhams Avenue, Portage, Michigan 49002,
US; CHEN, Libing, 1432 Heather Ridge Drive,
Newtown, Pennsylvania 18940, US; PARK, Peter,
Kinam, c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206
and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543, US
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) C07H 21/02 (2006.01)
(11) 63149 B1
A61K 38/00 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
C07K 14/00 (2006.01)
C07K 14/47 (2006.01)
C07K 14/74 (2006.01)
(22) 04.12.2015.
(21) P-2022/0389
(30) US 05.12.2014. 201462088456 P
(86) WO 04.12.2015. PCT/US2015/064051
(87) WO 09.06.2016. WO 2016/090278
(96) 04.12.2015. 15864650.5
(97) 02.02.2022. EP3227311 B 2022/05 EN
(54) INSERTABILNI VARIJABILNI FRAGMENTI
ANTITELA I MODIFIKOVANI A1-A2 DOMENI
NKG2D LIGANADA
INSERTABLE VARIABLE FRAGMENTS OF
ANTIBODIES AND MODIFIED A1-A2 DOMAINS
OF NKG2D LIGANDS
(73) XYPHOS BIOSCIENCES INC., 100 Kimball Way,
South San Francisco, CA 94080, US
ЗИС / RS / IPO

B
(72) LANDGRAF, Kyle, 1033 Auburn Court, Alameda,
CA 94502, US; STEIGER, Daniel, 400 Ellsworth Street,
San Francisco, CA 94110, US; WILLIAMS, Steven R.,
3094 Market Street, San Francisco, CA 94114, US;
MARTIN, David W., 348 Magee Avenue, Mill Valley,
CA 94941, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) C07K 5/065 (2006.01)
(11) 63143 B1
A61K 38/00 (2006.01)
A61K 38/22 (2006.01)
C07K 5/02
(2006.01)
C07K 5/06
(2006.01)
C07K 14/475 (2006.01)
(22) 01.06.2017.
(21) P-2022/0383
(30) US 01.06.2016. 201662344305 P
(86) WO 01.06.2017. PCT/US2017/035547
(87) WO 07.12.2017. WO 2017/210489
(96) 01.06.2017. 17807519.8
(97) 16.03.2022. EP3464336 B 2022/11 EN
(54) JEDINJENJA
COMPOUNDS
(73) ATHIRA PHARMA, INC., 18706 North Creek
Parkway, Suite 104, Bothell, WA 98011, US
(72) KAWAS, Leen, H., c/o M3 Biotechnology Inc.
4000 Mason Road Suite 300 Box 352141, Seattle WA
98195, US; SINGH, Jasbir, c/o M3 Biotechnology Inc.
4000 Mason Road Suite 300 Box 352141, Seattle WA
98195, US; STEWART, Lansing Joseph, c/o M3
Biotechnology Inc. 4000 Mason Road Suite 300 Box
352141, Seattle WA 98195, US; BAKER, William, R.,
c/o M3 Biotechnology Inc. 4000 Mason Road Suite 300
Box 352141, Seattle WA 98195, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Beograd
(51) C07K 7/62
(2006.01)
(11) 63138 B1
A61K 38/12 (2006.01)
(22) 11.03.2015.
(21) P-2022/0387
(30) GB 11.03.2014. 201404301
GB 26.11.2014. 201421019
(86) WO 11.03.2015. PCT/EP2015/055046
(87) WO 17.09.2015. WO 2015/135976
(96) 11.03.2015. 15715172.1
(97) 02.03.2022. EP3116897 B 2022/09 EN
(54) DERIVATI POLIMIKSINA I NJIHOVA
UPOTREBA U KOMBINOVANOJ TERAPIJI
ZAJEDNO SA RAZLIČITIM ANTIBIOTICIMA
POLYMYXIN DERIVATIVES AND THEIR USE IN
COMBINATION THERAPY TOGETHER WITH
DIFFERENT ANTIBIOTICS
(73) SPERO THERAPEUTICS, INC., 675
Massachusetts Avenue, 14th Floor, Cambridge,
Massachusetts 02139, US

27

B
(72) BROWN, Pamela, c/o Cantab Anti-Infectives
Limited 4th Floor Reading Bridge House George Street,
Reading Berkshire RG1 9LS, GB; DAWSON, Michael,
c/o Cantab Anti-Infectives Limited 4th Floor Reading
Bridge House George Street, Reading Berkshire RG1
9LS, GB; SIMONOVIC, Mona, c/o Cantab AntiInfectives Limited 4th Floor Reading Bridge House
George Street, Reading Berkshire RG1 9LS, GB;
BOAKES, Steven, c/o Cantab Anti-Infectives Limited
4th Floor Reading Bridge House George Street, Reading
Berkshire RG1 9LS, GB; DUPERCHY, Esther, c/o
Cantab Anti-Infectives Limited 4th Floor Reading
Bridge House George Street, Reading Berkshire RG1
9LS, GB; STANWAY, Steven James, c/o Selcia Limited
Fyfield Business and Research Park Fyfield Road, Ongar
Essex CM5 0GS, GB; WILSON, Antoinette, c/o Selcia
Limited Fyfield Business and Research Park Fyfield
Road, Ongar Essex CM5 0GS, GB; MOSS, Stephen
Frederick, c/o Selcia Limited Fyfield Business and
Research Park Fyfield Road, Ongar Essex CM5 0GS, GB
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
(51) C07K 14/705 (2006.01)
(11) 63135 B1
A61K 31/7088 (2006.01)
A61K 38/17 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C12N 15/12 (2006.01)
(22) 23.12.2016.
(21) P-2022/0382
(30) US 23.12.2015. 201562387168 P
US 02.02.2016. 201662290413 P
(86) WO 23.12.2016. PCT/US2016/068552
(87) WO 29.06.2017. WO 2017/112943
(96) 23.12.2016. 16826843.1
(97) 26.01.2022. EP3394093 B 2022/04 EN
(54) POSTUPCI UPOTREBE POLINUKLEOTIDA
KOJI KODIRAJU OX40 LIGAND
METHODS OF USING OX40 LIGAND ENCODING
POLYNUCLEOTIDES
(73) MODERNATX, INC., 200 Technology Square,
Cambridge, MA 02139, US
(72) FREDERICK, Joshua, 53 Monument Ave,
Charlestown, MA 02129, US; BAI, Ailin, 63 Faxon
Street, Newton, MA 02458, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(11) 63121 B1
A61K 39/395 (2006.01)
(22) 14.08.2012.
(21) P-2022/0314
(30) US 16.08.2011. 201161523862 P
EP 16.08.2011. 11177660
(86) WO 14.08.2012. PCT/EP2012/065904
(87) WO 21.02.2013. WO 2013/024095
(96) 14.08.2012. 12745883.4
(97) 09.02.2022. EP2744826 B 2022/06 EN

28

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5
(54) KOMBINOVANA TERAPIJA SA ANTI-CD19
ANTITELOM I ANALOGOM PURINA
COMBINATION THERAPY WITH AN ANTI-CD19
ANTIBODY AND A PURINE ANALOG
(73) MORPHOSYS AG, Semmelweisstrasse 7,
82152 Planegg, DE
(72) AMERSDORFFER, Jutta, Georg-Lang-Strase,
85421 Hebertshausen, DE; STEIDL, Stefan,
Ebenböckstr. 25, 81241 München, DE; WINDERLICH,
Mark, Implerstr. 52, 81371 München, DE; KROHN,
Susanne, Haidelweg 22a, 81241 München, DE;
ROJKJAER, Lisa, Frohmoosstrasse 38h, CH-8908
Hedingen, CH
(74) ĆOSOVIĆ, Vanja, Andre Nikolića 3, 11040 Beograd
(51) C07K 16/28 (2006.01)
(11) 63152 B1
A61P 35/00 (2006.01)
(22) 25.07.2014.
(21) P-2022/0391
(30) US 25.07.2013. 201361858402 P
(96) 25.07.2014. 18163581.4
(97) 02.03.2022. EP3406633 B 2022/09 EN
(54) MULTISPECIFIČNA ANTITELA,
MULTISPECIFIČNA ANTITELA KOJA MOGU
DA SE AKTIVIRAJU I POSTUPCI ZA NJIHOVU
UPOTREBU
MULTISPECIFIC ANTIBODIES, MULTISPECIFIC
ACTIVATABLE ANTIBODIES AND METHODS OF
USING THE SAME
(73) CYTOMX THERAPEUTICS INC., 151 Oyster
Point Blvd, Suite 400, South San Francisco, CA 94080, US
(72) IRVING, Bryan Allen, 108 Ware Road, Woodside,
CA 94062, US; HOSTETTER, Daniel Robert, 1554
Rochester Way, Rocklin, CA 95765, US; WONG,
Chihunt, 483 Anita Dr, Millbrae, CA 94030, US;
LOWMAN, Henry Bernard, P.O. Box 2556, El Granada,
CA 94018-2556, US; WEST, James William, 2886 NW
Melville Drive, Bend, OR 97703, US; LA PORTE, Sherry
Lynn, P.O. Box 31894, San Francisco, CA 94131, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) C08K 13/02
A61K 33/26
A61K 36/9066
A61K 47/42
A61K 47/50
(21) P-2019/0707

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2017.01)
(2017.01)

(11) 63115 B1

(22) 06.06.2019.
(43) 31.12.2020.
(54) HIBRIDNE POLIMERNE MATRICE NA BAZI
ALGINATA, ŽELATINA, 2-HIDROOKSIETIL
METAKRILATA I GVOŽĐE (III) OKSIDA,
NJIHOVO DOBIJANJE I PRIMENA
HYBRID POLYMERIC MATRICES BASED ON
ALGINATE, GELATIN, 2-HYDROXYETHYL
METHACRYLATE AND IRON (III) OXIDE,
SYNTHESIS AND APPLICATIONS
ЗИС / RS / IPO
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(73) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET,
UNIVERZITETA U BEOGRADU, Karnegijeva 4,
11000 Beograd, RS
(72) TOMIĆ, Simonida, Koste Abraševića 39,
11000 Beograd, RS; BABIĆ, Marija, Daljska 3a,
11221 Beograd, RS
(51) C22B 15/00
C22B 3/04
(21) P-2018/0502

(2006.01)
(2006.01)

(11) 63140 B1
(22) 28.10.2016.
(43) 31.07.2018.

(30) AU 30.10.2015. 2015904452
(86) WO 28.10.2016. PCT/AU2016/051024
(87) WO 04.05.2017. WO 2017/070747
(96) 28.10.2016. AU2016/051024
(54) LUŽENJE NA GOMILI
HEAP LEACHING
(73) TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY.
LIMITED, Level 7, 360 Collins Street, Melbourne,
Victoria 3000, AU
(72) BROWN, Paul, Leslie, 15 David Smith Place,
Kiama, New South Wales 2533, AU; HACKL, Ralph,
Peter, 62 Rutland Avenue, Mount Eliza, Victoria 3930,
AU; GROCOTT, Stephen, Charles, 83 Bradleys Lane,
North Warrandyte, Victoria 3113, AU
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) C23F 11/02 (2006.01)
(11) 63113 B1
C09K 5/10
(2006.01)
(22) 03.11.2011.
(21) P-2022/0360
(30) EP 10.11.2010. 10190743
(86) WO 03.11.2011. PCT/IB2011/054876
(87) WO 18.05.2012. WO 2012/063164
(96) 03.11.2011. 11840040.7
(97) 26.01.2022. EP2638185 B 2022/04 EN
(54) NOVA ANTIKOROZIVNA KOMPOZICIJA
ZA PARNI PROSTOR
NOVEL VAPOR SPACE ANTICORROSIVE
COMPOSITION
(73) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056
Ludwigshafen am Rhein, DE
(72) DIETL, Harald, Leopoldstraße 7, 67063
Ludwigshafen, DE; NITZSCHKE, Uwe, Rheinecke 29,
67071 Ludwigshafen, DE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) D02G 3/02
(2006.01)
(11) 63134 B1
B60D 5/00
(2006.01)
D03D 15/00 (2021.01)
F16P 3/02
(2006.01)
(22) 09.05.2018.
(21) P-2022/0368
(30) DE 19.05.2017. 102017111024
(86) WO 09.05.2018. PCT/EP2018/062005
(87) WO 22.11.2018. WO 2018/210655

ЗИС / RS / IPO

B
(96) 09.05.2018. 18723507.2
(97) 23.02.2022. EP3571337 B 2022/08 DE
(54) NOSEĆI MATERIJAL ZA NABORANI MEH
CARRIER MATERIAL FOR A BELLOWS
(73) GUSTAV ERNSTMEIER GMBH & CO. KG,
Bülowstrasse 20, 32049 Herford, DE
(72) HAMBUSCH, Philipp, Ernst-Wilm-Strasse 3,
32584 Löhne, DE
(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/I,
11000 Beograd
(51) D06H 1/04
(2006.01)
(11) 63118 B1
B26D 5/00
(2006.01)
B26F 1/38
(2006.01)
D06H 7/24
(2006.01)
(22) 19.10.2017.
(21) P-2022/0370
(30) IT 20.10.2016. 201600105846
(86) WO 19.10.2017. PCT/IB2017/056500
(87) WO 26.04.2018. WO 2018/073780
(96) 19.10.2017. 17797752.7
(97) 09.02.2022. EP3529412 B 2022/06 EN
(54) POSTUPAK I SISTEM ZA AUTOMATSKO
SEČENJE TKANINE
METHOD AND SYSTEM FOR AUTOMATIC
CUTTING OF FABRIC
(73) MORGAN TECNICA S.P.A., Via San Pancrazio
11/B, 25030 Adro, IT
(72) GIACHETTI, Fabrizio, c/o Morgan Tecnica S.P.A.
Via San Pancrazio, 11/b, 25030 Adro, IT
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Beograd
(51) E04H 6/12
(2006.01)
(11) 63145 B1
B66F 7/24
(2006.01)
B66F 7/28
(2006.01)
(22) 09.11.2018.
(21) P-2022/0338
(30) DE 14.11.2017. 102017126699
(86) WO 09.11.2018. PCT/EP2018/080766
(87) WO 23.05.2019. WO 2019/096689
(96) 09.11.2018. 18806993.4
(97) 05.01.2022. EP3710651 B 2022/01 DE
(54) PLATFORMA ZA PARKIRANJE ZA
MOTORNO VOZILO
PARKING PLATFORM FOR A MOTOR VEHICLE
(73) WÖHR AUTOPARKSYSTEME GMBH,
Ölgrabenstrasse 14, 71292 Friolzheim, DE
(72) RAUSELL, Ignacio, Vinas, Waldstrasse 12, 70825
Korntal-Münchingen, DE
(74) PAVLOVIĆ, Gordana, Majke Jevrosime 53,
11000 Beograd
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B
(51) F01N 3/035 (2006.01)
(11) 63142 B1
B60K 13/04 (2006.01)
F01N 3/021 (2006.01)
F01N 3/10
(2006.01)
F01N 3/20
(2006.01)
F01N 3/28
(2006.01)
F01N 13/00 (2010.01)
F01N 13/10 (2010.01)
F01N 13/18 (2010.01)
(22) 07.12.2017.
(21) P-2022/0371
(30) CN 18.10.2017. 201710971629
(86) WO 07.12.2017. PCT/CN2017/114958
(87) WO 25.04.2019. WO 2019/075877
(96) 07.12.2017. 17929391.5
(97) 09.02.2022. EP3699407 B 2022/06 EN
(54) GENERALIZOVANI INTEGRISANI DOCDPF-SCR UREĐAJ ZA NAKNADNU OBRADU
GENERALIZED INTEGRATED DOC-DPF-SCR
AFTER-TREATMENT APPARATUS
(73) WEICHAI POWER CO., LTD., 197 A, East
Fushou Street, High-Tech Development Zone, Weifang,
Shandong 261061, CN; WEICHAI POWER EMISSION
SOLUTIONS TECHNOLOGY CO., LTD., 169A, Wei
An Road, High-Tech Development Zone, Weifang,
Shandong 261061, CN
(72) LIU, Xinglong, 197 A, East Fushou Street, HighTech Development Zone, Weifang Shandong 261061,
CN; GAO, Wei, 197 A, East Fushou Street, High-Tech
Development Zone, Weifang Shandong 261061, CN;
WANG, Dongsheng, 197 A, East Fushou Street, HighTech Development Zone, Weifang Shandong 261061,
CN; WANG, Yibao, 197 A, East Fushou Street, HighTech Development Zone, Weifang Shandong 261061,
CN; WANG, Fengshuang, 197 A, East Fushou Street,
High-Tech Development Zone, Weifang Shandong
261061, CN
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) F21V 3/02
(2006.01)
(11) 63153 B1
F21V 3/04
(2018.01)
F21V 5/00
(2018.01)
F21V 7/00
(2006.01)
F21V 13/04 (2006.01)
(22) 25.01.2017.
(21) P-2022/0394
(30) DE 26.01.2016. 102016101345
(86) WO 25.01.2017. PCT/EP2017/051557
(87) WO 03.08.2017. WO 2017/129623
(96) 25.01.2017. 17703055.8
(97) 06.04.2022. EP3408584 B 2022/14 DE
(54) SVETILJKA SA POKRIVAČEM U OBLIKU
PIRAMIDE ILI KUPE
LIGHT WITH PYRAMID-SHAPED OR CONICAL
COVER
(73) SITECO GMBH, Georg-Simon-Ohm-Straße 50,
83301 Traunreut, DE
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(72) SCHMIDT, Tobias, Weidachstr. 6, 85748 Garching,
DE; FALLER, Alexander, Georg-Treu-Weg 35, 85221
Dachau, DE; LUKANOW, Stephan, Bergstr. 20, 82152
Krailing, DE
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) G01N 21/85 (2006.01)
(11) 63164 B1
G01N 15/02 (2006.01)
G01N 21/25 (2006.01)
G01N 21/53 (2006.01)
G01N 21/90 (2006.01)
(22) 09.10.2019.
(21) P-2022/0356
(30) TW 29.10.2018. 107138168
(96) 09.10.2019. 19202268.9
(97) 02.03.2022. EP3647766 B 2022/09 EN
(54) POSTUPAK I UREĐAJ ZA VIZUELNU
INSPEKCIJU OTPADNE TEČNOSTI
METHOD AND DEVICE FOR OPTICAL
INSPECTION OF A WASTE LIQUID
(73) LIN, Hsiu-An, No. 763, Zhongmin Rd., Yanchao
Dist., Kaohsiung City 824, Taiwan, TW
(72) Lin, Hsiu-An, No. 763, Zhongmin Rd., Yanchao
Dist., Kaohsiung City 824, Taiwan, TW
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) G01N 33/558 (2006.01)
(11) 63144 B1
C07K 16/18 (2006.01)
G01N 21/77 (2006.01)
G01N 21/78 (2006.01)
G01N 21/84 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
G01N 33/543 (2006.01)
G01N 33/553 (2006.01)
(22) 21.10.2016.
(21) P-2022/0384
(30) US 21.10.2015. 201562244188 P
(86) WO 21.10.2016. PCT/US2016/058290
(87) WO 27.04.2017. WO 2017/070594
(96) 21.10.2016. 16858381.3
(97) 26.01.2022. EP3370515 B 2022/04 EN
(54) UREĐAJ ZA DETEKCIJU KREVETNIH
STENICA
BED BUGS DETECTION DEVICE
(73) REDCOAT SOLUTIONS, INC., 314 Cornerstone
Lane, Rockingham, Virginia 22802, US
(72) HALL, William John, 3586 Horizons Way,
Harrisonburg, Virginia 22802, US; ZIN, Benedict Louis,
14531 Arroyo Hondo, San Diego, California 92127, US;
STURMAN, Andy, 4022 Carmel Springs Way, San
Diego, California 92130, US; WANG, Min, 9924 Mesa
Rim Road, San Diego, California 92130, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
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(51) G06F 11/16 (2006.01)
(11) 63166 B1
G06F 11/20 (2006.01)
(22) 09.05.2018.
(21) P-2022/0404
(30) CN 19.10.2017. 201710976625
(86) WO 09.05.2018. PCT/CN2018/086115
(87) WO 25.04.2019. WO 2019/076036
(96) 09.05.2018. 18869187.7
(97) 23.02.2022. EP3699764 B 2022/08 EN
(54) SIGURAN RAČUNARSKI SISTEM
ZASNOVAN NA REDUNDANTNOM ETERNETU
REDUNDANT ETHERNET-BASED SECURE
COMPUTER SYSTEM
(73) CRSC RESEARCH & DESIGN INSTITUTE
GROUP CO., LTD., Block No. 1, Qichebowuguan
Nanlu, Fengtai Science Park, Fengtai District, Beijing
100070, CN
(72) LIU, Zhen, Block No.1 Qichebowuguan Nanlu
Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing 100070,
CN; WANG, Hailong, Block No.1 Qichebowuguan
Nanlu Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing
100070, CN; ZHOU, Wei, Block No.1 Qichebowuguan

ЗИС / RS / IPO

B
Nanlu Fengtai Science Park Fengtai District, Beijing
100070, CN; WANG, Yimin, Block No.1
Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park Fengtai
District, Beijing 100070, CN; ZUO, Lin, Block No.1
Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park Fengtai
District, Beijing 100070, CN; GUO, Weiwei, Block
No.1 Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park
Fengtai District, Beijing 100070, CN; HUANG, Yaqian,
Block No.1 Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park
Fengtai District, Beijing 100070, CN; SUN, Chao, Block
No.1 Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park
Fengtai District, Beijing 100070, CN; LIU, Xiaodong,
Block No.1 Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park
Fengtai District, Beijing 100070, CN; AO, Qi, Block
No.1 Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park
Fengtai District, Beijing 100070, CN; YE, Feng, Block
No.1 Qichebowuguan Nanlu Fengtai Science Park
Fengtai District, Beijing 100070, CN
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
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OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE
AMENDED PATENTS
(51) A61K 9/19
(2006.01)
(11) 52913 B2
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61K 47/18 (2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 47/42 (2006.01)
C07K 16/32 (2006.01)
(21) P-2013/0343
(22) 28.07.2010.
(30) EP 31.07.2009. 09167025
(86) WO 28.07.2010. PCT/EP2010/060930
(87) WO 03.02.2011. WO 2011/012637
(96) 28.07.2010. 10737891.1
(97) 15.05.2013. EP2459167 B 2013/20 EN
(54) SUPKUTANA FORMULACIJA ANTI-HER2
ANTITELA
SUBCUTANEOUS ANTI-HER2 ANTIBODY
FORMULATION
(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH
(72) ADLER, Michael, Gaenshaldenweg 10, CH-4125
Riehen, CH; GRAUSCHOPF, Ulla, Tiefweg 38, CH4125 Riehen, CH; MAHLER, Hanns, Christian, Freie
Strasse 10, CH-4001 Basel, CH; STAUCH, Oliver,
Boris, Zasius Strassse 49, 79102 Freiburg, DE
(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar
oslobođenja 87, 11040 Beograd
(51) A61K 31/505 (2006.01)
(11) 51923 B2
A61P 31/18 (2006.01)
(21) P-2011/0355
(22) 02.09.2005.
(30) MY 02.09.2004. 0403578
EP 03.09.2004. PCT2004/052028
EP 25.02.2005. 05101467
(96) 02.09.2005. 05108086.9
(97) 11.05.2011. EP1632232 B 2011/19 EN
(54) SO 4[[4-[[4-(2-CIJANOETENIL)-2,6DIMETILFENIL]AMINO]-2PIRIMIDINIL]AMINO]BENZONITRILA
Salt of [[4-[[4-(2-Cyanoethenyl)-2,6dimethylphenyI]amino]-2-,
Pyrimidinyl]amino]benzonitrile
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA NV,
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
(72) STEVENS, Paul, Theodoor, Agnes , c/o Janssen
Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, 2340, Beerse,
BE; PEETERS, Jozef , c/o Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30 , 2340, Beerse, BE; VANDECRUYS,
Roger, Petrus, Gerebern , c/o Janssen Pharmaceutica
N.V. Turnhoutseweg 30 , 2340, Beerse, BE;
STAPPERS, Alfred, Elisabeth , c/o Janssen
Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 , 2340, Beerse,
32

BE; COPMANS, Alex, Herman , c/o Janssen
Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 , 2340, Beerse, BE
(74) RISTIĆ, Dragoslav i ost., Cara Lazara 7, 11000
Beograd
(51) C07K 16/18 (2006.01)
(11) 58421 B2
(21) P-2019/0087
(22) 09.08.2005.
(30) US 09.08.2004. 915214
US 19.07.2005. 185907
(86) WO 09.08.2005. PCT/US2005/028166
(87) WO 23.02.2006. WO 2006/020581
(96) 09.08.2005. 05783732.0
(97) 14.11.2018. EP1793855 B 2018/46 EN
(54) PREVENCIJA I LEČENJE
SINUKLEINOPATSKE I AMILOIDOGENE
BOLESTI
PREVENTION AND TREATMENT OF
SYNUCLEINOPATHIC AND AMYLOIDOGENIC
DISEASE
(73) PROTHENA BIOSCIENCES LIMITED, Adelphi
Plaza, Upper George's Street, Dun Laoghaire Co., IE;
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, 1111 Franklin Street, 12th Floor,
Oakland, CA 94607, US
(72) SCHENK, Dale, B., 1542 Los Altos Drive,
Burlingame, CA 94010, US; MASLIAH, Eliezer, 4661
Corte Mar Corazon, San Diego, CA 92130, US;
BUTTINI, Manuel, J., 8 Admiral Drive, No. 131,
Emeryville, CA 94608, US; CHILCOTE, Tamie, J., 187
Magellan Avenue, South San Francisco, CA 94116, US;
ROCKENSTEIN, Edward, 851 Fordham Avenue, Chula
Vista, CA 91913, US; GAMES, Kate, Dora, 503
Alameda de las Pulgas, Belmont, CA 94002, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan i ost., Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registered Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
16.04.2022. - 15.05.2022. године:
Патент број 50184 чији је носилац
HEMOFARM KONCERN A.D. , Beogradski put bb,
26300 Vršac, RS, престао је да важи дана 18.04.2022.
године.
Патент број 50219 чији је носилац AXISSHIELD ASA, Ulvenveien 87, N-0510 Oslo, NO,
престао је да важи дана 10.05.2022. године.
Патент број 50687 чији је носилац NBSZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG
NOVCA-TOPČIDER, Pionirska 2, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 09.05.2022. године.
Патент број 50814 чији је носилац PFIZER
PRODUCTS INC., Eastern Point Road, Groton,CT
06340, US, престао је да важи дана 27.04.2022.
године.
Патент број 50880 чији је носилац LEK
PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY
D.D., Legal Affairs and Industrial Property
Dept.,Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI, престао је да
важи дана 25.04.2022. године.

Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду 16.10.2021. - 15.11.2021. године:
Патент број 51432 чији је носилац JOSEF
MEISSNER GMBH & CO. KG, Bayenthalgürtel 16-20,
50968 Köln, DE, престао је да важи дана 10.11.2021.
године.
Патент број 52032 чији је носилац INBICON
A/S, Kraftväerksvej 53 Skärbäk, 7000 Fredericia, DK,
престао је да важи дана 08.11.2021. године.
Патент број 52538 чији је носилац
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 Old
Saw Mill Road, Tarrytown, NY 10591, US, престао је
да важи дана 20.10.2021. године.
Патент број 52884 чији је носилац THALES
DEUTSCHLAND GMBH, Lorenzstrasse 10, 70435
Stuttgart, DE, престао је да важи дана 16.10.2021.
године.
ЗИС / RS / IPO

Патент број 53388 чији је носилац
RÖRANALYSGRUPPEN
I
EUROPA
AB,
Flöjelsbergsgatan 12, 431 37 Mölndal, SE, престао је да
важи дана 04.11.2021. године.
Патент број 53721 чији је носилац
INTERMUNE, INC., 1 DNA Way, South San Francisco,
CA 94080-4990, US, престао је да важи дана
07.11.2021. године.
Патент број 54645 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE LLC, Corporation Service
Company, 2711 Centreville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, US, престао је да важи
дана 04.11.2021. године.
Патент број 54646 чији је носилац WOBBEN
PROPERTIES GMBH, Borsigstrasse 26, 26607 Aurich,
DE, престао је да важи дана 04.11.2021. године.
Патент број 54647 чији је носилац ARRAY
BIOPHARMA, INC., 3200 Walnut Street, Boulder, CO
80301, US, престао је да важи дана 17.10.2021.
године.
Патент број 54846 чији је носилац DAIICHI
SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, Nihonbashi
Honcho Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP, престао је да
важи дана 28.10.2021. године.
Патент број 55153 чији је носилац GENERAL
ELECTRIC TECHNOLOGY GMBH, Brown Boveri
Strasse 7, 5400 Baden, CH, престао је да важи дана
20.10.2021. године.
Патент број 55316 чији је носилац LES
LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284
Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана
08.11.2021. године.
Патент број 55458 чији је носилац WINKLER
+ DÜNNEBIER GMBH, Sohler Weg 65, 56564
Neuwied, DE, престао је да важи дана 13.11.2021.
године.
Патент број 56306 чији је носилац GESTRA
AG, Münchener Straße 77, 28215 Bremen, DE, престао
је да важи дана 08.11.2021. године.
Патент
ALLERGAN

број

56491

чији је носилац
PHARMACEUTICALS
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INTERNATIONAL LIMITED, Clonshaugh Business &
Technology Park , Coolock, D17 E400, Dublin, IE,
престао је да важи дана 25.10.2021. године.

Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, DE 19801, US, престао је да важи дана
28.10.2021. године.

Патент број 56899 чији је носилац EUROCELTIQUE S.A., 1, rue Jean Piret, 2350 Luxembourg,
LU, престао је да важи дана 01.11.2021. године.

Патент број 58576 чији је носилац IONIS
PHARMACEUTICALS, INC., 2855 Gazelle Court,
Carlsbad, CA 92010, US, престао је да важи дана
31.10.2021. године.

Патент број 57021 чији је носилац
GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South San
Francisco, CA 94080, US, престао је да важи дана
08.11.2021. године.
Патент број 57083 чији је носилац MULTIPLE
SCLEROSIS RESEARCH CENTER OF NEW YORK,
521 West 57th Street, New York, NY 10019, US,
престао је да важи дана 03.11.2021. године.
Патент број 57769 чији је носилац SCHUNK
SONOSYSTEMS GMBH, Hauptstrasse 95, 35435
Wettenberg, DE, престао је да важи дана 07.11.2021.
године.
Патент број 57805 чији је носилац SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT,
Werner-von-SiemensStraße 1, 80333 München, DE, престао је да важи дана
20.10.2021. године.
Патент број 57966 чији је носилац
PROGASTRINE ET CANCERS S.À R.L., 11, Côte
d'Eich, 1450 Luxembourg, LU; INSTITUT NATIONAL
DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE
(INSERM), 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,
FR; CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.), 3 rue Michel-Ange, 75794
Paris Cedex 16, FR, престао је да важи дана
16.10.2021. године.
Патент број 58072 чији је носилац GLAXO
GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана
26.10.2021. године.
Патент број 58116 чији је носилац JT
INTERNATIONAL S.A., 8, rue Kazem Radjavi, 1202
Geneva, CH, престао је да важи дана 06.11.2021.
године.
Патент број 58382 чији је носилац
GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY
(NO. 2) LIMITED, 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB, престао је да важи дана
12.11.2021. године.
Патент број 58496 чији је носилац ASK
CHEMICALS LLC, The Corporation Trust Company,
34

Патент број 58603 чији је носилац OCCURX
PTY LTD, Level 9, 31 Queen Street, Melbourne, VIC
3000, AU, престао је да важи дана 11.11.2021. године.
Патент број 59000 чији је носилац
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777 Old
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US;
UNIVERSITY HEALTH NETWORK (UHN), 190
Elizabeth Street R. Fraser Elliott Building Room 1S-417,
Toronto, Ontario M5G 2C4, CA, престао је да важи
дана 01.11.2021. године.
Патент број 59140 чији је носилац MERCK
PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, DE, престао је да важи дана 22.10.2021.
године.
Патент број 59588 чији је носилац BIOLINE
AGROSCIENCES LIMITED, Telstar Nursery, Holland
Road, Little Clacton, Essex CO16 9QG, GB, престао је
да важи дана 01.11.2021. године.
Патент број 59785 чији је носилац ICEE
HOLDINGS PTY. LTD., 5/34 Carrick Drive,
Tullamarine, Victoria 3043, AU, престао је да важи
дана 25.10.2021. године.
Патент број 59898 чији је носилац
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY,
77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, US,
престао је да важи дана 18.10.2021. године.
Патент број 59950 чији је носилац UNITED
STATES GYPSUM COMPANY, 550 West Adams
Street, Chicago, IL 60661-3676, US, престао је да важи
дана 25.10.2021. године.
Патент број 60364 чији је носилац
STANKOVICC-GANSEN, Mari, Jan, Heideberg 22,
56759 Kaisersesch, DE; ECKHOFF, Peter, Vogtstraße 4,
49393 Lohne, DE, престао је да важи дана 05.11.2021.
године.
Патент број 60716 чији је носилац H.
LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK,
престао је да важи дана 27.10.2021. године.
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Патент број 60868 чији је носилац ABIOGEN
PHARMA SPA, Via Meucci 36, 56121 Ospedaletto
(PISA), IT, престао је да важи дана 16.10.2021.
године.

Патент број 61269 чији је носилац
STAHLWERK AUGUSTFEHN GMBH, Am Kanal
134, 26689 Augustfehn, DE, престао је да важи дана
22.10.2021. године.

Патент број 60949 чији је носилац CSP
TECHNOLOGIES, INC., 960 West Veterans Boulevard,
Auburn, Alabama 36832, US, престао је да важи дана
14.11.2021. године.

Патент број 61453 чији је носилац BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, Route 206 and Province
Line Road, Princeton, NJ 08543, US, престао је да
важи дана 08.11.2021. године.

Патент број 61042 чији је носилац LINDAB
AB, , 269 82 Bastad, SE, престао је да важи дана
13.11.2021. године.

Патент број 62223 чији је носилац DORF
KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED,
Dorf Ketal Tower, D'Monte Street, Orlem, Malad (W),
Mumbai 400 064, Maharashtra, IN, престао је да важи
дана 15.11.2021. године.

Патент број 61077 чији је носилац CSP
TECHNOLOGIES, INC., 960 West Veterans Boulevard,
Auburn, Alabama 36832, US, престао је да важи
13.11.2021. године

ЗИС / RS / IPO

Патент број 62336 чији је носилац MENARD,
Serge, Domaine de la Tuilerie, 09500 Saint Julien de
Gras Capou, FR, престао је да важи дана 18.10.2021.
године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
16.04.2022. - 15.05.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца патента рег.број
50672 промењена је у FMC AGRO SINGAPORE PTE.
LTD, 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77,
Singapore 068896, SGandFMC CORPORATION
, 2929 Walnut Street , Philadelphia, PA 19104, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
52344 промењена је у FMC AGRO SINGAPORE PTE.
LTD., 10 Marina Boulevard, #40 - 01, Marina Bay
Financial Centre, 018983 Singapore, SGandFMC
CORPORATION , 2929 Walnut Street, Philadelphia, PA
19104, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
53150 промењена је у FMC CORPORATION
, 2929 Walnut Street , Philadelphia, PA 19104,
USandFMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD., 10
Marina Boulevard, #40 - 01, Marina Bay Financial
Centre, 018983 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца патента рег.број
53171 промењена је у FMC CORPORATION
, 2929 Walnut Street , Philadelphia, PA 19104,
USandFMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD., 10
Marina Boulevard, #40 - 01, Marina Bay Financial
Centre , 018983 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца патента рег.број
53348 промењена је у FMC CORPORATION
, 2929 Walnut Street , Philadelphia, PA 19104,
USandFMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD., 10
Marina Boulevard, #40 - 01, Marina Bay Financial
Centre , 018983 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца патента рег.број 53629
промењена
је
у
FMC
CORPORATION
, 2929 Walnut Street, Philadelphia, PA 19104,
USandFMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD, 10 Marina
Boulevard, #40 - 01, Marina Bay Financial Centre,
018983 Singapore, SG;
Име или адреса носиоца патента рег.број
55645 промењена је у Millennium Pharmaceuticals, Inc.
, 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
57804 промењена је у GRONBACH K.S., Priemyselny
park 1, 07101 Michalovce, SK;
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Име или адреса носиоца патента рег.број 58541
промењена је у ARIAD PHARMACEUTICALS, INC., 40
Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
59503 промењена је у GRONBACH K.S., Priemyselny
park 1, 07101 Michalovce, SK;
Име или адреса носиоца патента рег.број 60737
промењена је у ARIAD PHARMACEUTICALS, INC., 40
Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
61340 промењена је у IPSEN BIOPHARM LIMITED,
Unit 9, Ash Road Wrexham Industrial Estate, Wrexham
LL13 9UF, GBandGALDERMA HOLDING SA, Rue
d'Entre-deux-Villes, 10, 1814 La Tour-de-Peilz, CH;
Име или адреса носиоца патента рег.број
61804 промењена је у INSPIRNA, INC., 310 East 67th
Street, Suite 1-12, New York, NY 10065, US;
Промена пренос права
За патент бр. 52437 извршен је пренос на
TAKEDA
PHARMACEUTICAL
COMPANY
LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka, JP;
За патент бр. 52458 извршен је пренос на
TAKEDA
PHARMACEUTICAL
COMPANY
LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka, JP;
За патент бр. 52650 извршен је пренос на
ČUKIĆ, NATAŠA, Milivoja Perovića 6/24, 11000
Beograd, RS;
За патент бр. 54168 извршен је пренос на FMC
AGRICULTURAL PRODUCTS INTERNATIONAL
AG, Baarerstrasse 14, Zug, Zurich 6300, CH;
За патент бр. 55645 извршен је пренос на
TAKEDA
PHARMACEUTICAL
COMPANY
LIMITED, 1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka, JP;
За патент бр. 57070 извршен је пренос на
RECEPTOS LLC, 430 East 29th Street, 14 Floor, New
York, NY 10016, US;
ЗИС / RS / IPO
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За патент бр. 58541 извршен је пренос на
TAKEDA
PHARMACEUTICAL
COMPANY
LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka, JP;
За патент бр. 59370 извршен је пренос на
TAKEDA
PHARMACEUTICAL
COMPANY
LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka, JP;
За патент бр. 59474 извршен је пренос на
TAKEDA
PHARMACEUTICAL
COMPANY
LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka, JP;

ЗИС / RS / IPO

B
За патент бр. 60357 извршен је пренос на
INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE S.R.L., Via
Benvenuto Cellini 37, 20851 Lissone (MB), IT;
За патент бр. 60737 извршен је пренос на
TAKEDA
PHARMACEUTICAL
COMPANY
LIMITED, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka, JP;
За патент бр. 61753 извршен је пренос на
ONCOZENGE AB, Gustavslundsvägen 42, 5 tr,
Bromma, SE;
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ
ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are revoked
Eвропски патент EP2276744 и пријава на којој је он
заснован, а који је уписан у Регистар патената под
бројем 53717, носиоца LABORATORIOS DEL. DR.

38

ESTEVE, S.A., Avda Mare de Deu de Montserrat 221,
08041 Barcelona, ES, нису имали дејства од почетка.
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection
Certificate Granted

(21) SDZ-2021/0014
(11) 70
(22) 16.11.2021.
(13) I2
(73) BAYER CROPSCIENCE
AKTIENGESELLSCHAFT, Alfred-Nobel-Str. 50,
40789 Monheim, DE
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd, RS
(68) 51046
(54) SELEKTIVNI HERIBICIDI NA BAZI
SUPSTITUISANIH TIEN-3-ILSULFONILAMINO(TIO)KARBONILTRIAZOLIN(TI)ONA I SAFENER-A
(92) 321-01-1032/2021-11 08/09/2021 RS
(95) TIENKARBAZON-METIL + MEFENPIRDIETIL
(94) 5 godina.

ЗИС / RS / IPO
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A01G 18/22 (2018.01)
(11) 1757 U1
A01G 18/64 (2018.01)
C12M 1/26
(2006.01)
G01N 1/00
(2006.01)
(22) 10.03.2022.
(21) MP-2022/0038
(54) UREĐAJ ZA IZOLACIJU
MONOSPORIJALNIH KULTURA PARAZITNIH
GLJIVA UZROČNIKA NEKROZE I OSIPANJA
ČETINA
DEVICE FOR THE ISOLATION OF MONOSPORIC
CULTURES OF PARASITIC FUNGI CAUSES OF
NEEDLE NECROSIS AND CAST
(73) MLADENOVIĆ, Katarina, Stevana Sremca 3,
11000 Beograd, RS; KARADŽIĆ, Dragan, Pere
Todorovića 18, 11030 Beograd, RS; GOLUBOVIĆ,
ĆURGUZ, Vesna, Resavska 12, 11000 Beograd, RS;
EREMIJA, Saša, Đevđelijska 5, 11050 Beograd, RS;
MILENKOVIĆ, Ivan, Pere Todorovića 18, 11030
Beograd, RS; RADULOVIĆ, Zlatan, Miloša Obrenovića
27, 11500 Beograd, RS; STAJIĆ, Snežana, Miloša
Obilića 22b, 11500 Beograd, RS
(72) KARADŽIĆ, Dragan, Pere Todorovića 18, 11030
Beograd, RS; MILENKOVIĆ, Ivan, Pere Todorovića 18,
11030 Beograd, RS; RADULOVIĆ, Zlatan, Miloša
Obrenovića 27, 11500 Beograd, RS; MLADENOVIĆ,

Katarina, Stevana Sremca 3, 11000 Beograd, RS;
GOLUBOVIĆ, ĆURGUZ, Vesna, Resavska 12, 11000
Beograd, RS; STAJIĆ, Snežana, Miloša Obilića 22b,
11500 Beograd, RS; EREMIJA, Saša, Đevđelijska 5,
11050 Beograd, RS
(51) A61B 5/00
(2006.01)
(11) 1756 U1
G01D 21/00 (2006.01)
(22) 17.02.2022.
(21) MP-2022/0028
(54) SISTEM ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA SA
PAMETNOG SATA ZASNOVAN NA INTERNET
STVARIMA
THE INTERNET-BASED SMARTWATCH DATA
COLLECTION SYSTEM
(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA ČAČAK,
Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS
(72) MLADENOVIĆ, Marta, 7. jula 4, 36342, Ušće, RS;
UDOVIČIĆ, Željko, Prote Mateje Nenadovića 3, 31000,
Užice, RS; PRODANOVIĆ, Tanja, Omladinska 5,
32240, Lučani, RS; MILOŠEVIĆ, Danijela, Svetog Save
65, 32000, Čačak, RS; MLADENOVIĆ, Vladimir,
Svetog Save 65, 32000, Čačak, RS

(51) G06Q 50/02 (2012.01)
(11) 1755 U1
F24F 11/58 (2018.01)
G05B 19/042 (2006.01)
G16Y 10/05 (2020.01)
(22) 11.02.2022.
(21) MP-2022/0017
(54) SISTEM ZA MERENJE TEMPERATURE,
VLAŽNOSTI VAZDUHA I VLAŽNOSTI
ZEMLJIŠTA U PLASTENIKU ZASNOVAN NA
INTERNET STVARIMA
SYSTEM FOR MEASURING TEMPERATURE, AIR
HUMIDITY AND LAND HUMIDITY IN A
GREENHOUSE BASED ON INTERNET OF THINGS
(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA ČAČAK,
Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS
(72) TANOVIĆ, Igor, Lunovo Selo bb, 31203, Užice,
RS; BEČANOVIĆ, Nevena, Guncati bb, 34240, Knić,
RS; SAVKOVIĆ, Bojana, Topalovo brdo bb, 32000,
Čačak, RS; LUTOVAC BANDUKA, Maja, Bulevar
Arsenija Čarnojevića 219, 11070, Novi Beograd, RS;
MLADENOVIĆ, Vladimir, Svetog Save 65, 32000,
Čačak, RS
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.10.2021. - 15.11.2021. године

Beograd, RS, престао је да важи дана 18.10.2027.
године.

Мали патент број 1367 чији је носилац
TUPANJAC, Branislav, Cara Lazara 57, 21410 Futog,
RS, престао је да важи дана 06.11.2021. године.

Мали патент број 1585 чији је носилац
VUJANIĆ, Milan, dr, Braće Jerkovića 229, 11000
Beograd, RS; RISTIĆ, Obrad, Dr Nike Miljanića 8/15,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
23.10.2021. године.

Мали патент број 1390 чији је носилац
STEVANOVIĆ, Vladimir, Omladinskih brigada 7v,
11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана
16.10.2021. године.
Мали патент број 1444 чији је носилац DALBO A/S, Bindeballevej 69, DK-7183 Randbøl, DK,
престао је да важи дана 05.11.2021. године.
Мали патент број 1576 чији је носилац
KRSMANOVIĆ, Staniša, Žarkovačka 25, 11030

ЗИС / RS / IPO

Мали патент број 1596 чији је носилац
NIKOLIĆ, Svetlana, 22. septembar 70, 19320 Kladovo,
RS, престао је да важи дана 10.11.2021. године.
Мали патент број 1641 чији је носилац
KRSTANOVIĆ, Branko, Omladinskih brigada 168/21,
11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана
13.11.2021. године.
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Ж

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)

Date of making information available to the public
regarding the examined application

Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга

(511)

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

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно
право за поједине нединстиктивне елементе знака

(526)

Disclaimer

Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији

(531)

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

Изглед знака

(540)

Reproduction of the mark

Назнака о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Назначење да се ради о пријави колективног или
жига гаранције

(551)

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

Тродимензионални знак

(554)

Indication to the effect that the mark is a collective
mark, a certification mark or a guarantee 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
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Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2021-1292

(220) 23.07.2021.
(442) 31.05.2022.
(731) DOO Bomax, Subotica, Пут Едварда Кардеља
13/A, 24000, Суботица, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела.
(511) 9
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски, кинематографски, аудиовизуелни,
сигнализацију, откривање, тестирање, инспекцију,
спасавање и наставу; нарочито електрични каблови.
11 апарати и инсталације за грејање, хлађење,
производњу паре,снабдевање водом и за санитарне
сврхе;
пећи, које нису за лабораторијску
употребу,пећи као апарати за грејање, калорифери,
радијатори, грејалице, соларни термални колектори,
одводи димњака, вентилатори димњака, огњишта,
домаћи камини, инсталације за купатила, опрема за
купатила, водоводне инсталације за купатила,
фонтане, електрично грејане подлоге, које нису за
медицинску употребу, електрично грејана одећa.
17 непрерађена и полупрерађена гума, гутаперка,
каучук, азбест, лискун и замене свих ових
материјала; пластика и смоле у екструдираном
облику за употребу у производњи; материјали за
непропусно затварање, заптивање и изоловање;
савитљиве неметалне цеви и црева; нарочито ув
отпорне везице од пластике за причвршћивање.
(210) Ж- 2021-1799

(220) 20.10.2021.
(442) 31.05.2022.
(731) Даница Б. Карић Стојилковић, Генерала
Штурма 1, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 02.09.17; 09.01.05; 26.15.01; 27.03.02;
27.05.01; 29.01.03
(591) зелена
(511) 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, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови.
38 услуге телекомуникација.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2021-1834

(220) 27.10.2021.
(442) 31.05.2022.
(731) Adore Chocolat doo, Čakorska 2a, Beograd, RS
(740) Александар Марић, Луја Адамича 32, 11000,
Београд
(540)

(531) 01.05.01; 01.05.02; 21.03.01; 25.01.09; 26.04.05;
26.04.10; 26.04.18; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10
(511) 30 кафа, какао и замена кафе; напитци од кафе,
какаоа и чоколаде; чоколада; сладоледи, сорбеи и
други јестиви лед; ароме за пића изузев етарских
уља; сосови, који се служе уз сладолед, сосови од
чоколаде.
40 израда по наруџби производа на захтев и према
спецификацији других лица - производа од чоколаде
и какао сосева.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; изнајмљивање
просторија за састанке, шатора и преносних
грађевинских објеката; услуге личног шефа кухиње.
(210) Ж- 2021-1982
(220) 19.11.2021.
(551) Жиг гаранције
(442) 31.05.2022.
(731)
COMITÉ
EUROPÉEN
DE
NORMALISATION A.I.S.B.L., en abrégé CEN, Rue
de la Science 23, 1040, Brussels, BE
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(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(531) 01.01.05; 24.17.20; 26.01.19; 26.01.21; 27.05.01;
27.05.24; 27.07.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, зелена
(511) 35
анализе и информациони сервиси у
пословању; консултације у области управљања
ризицима у пословању; услуге обраде података у
области здравствене заштите и безбедности; услуге
оглашавања у циљу промоције јавне свести о
безбедности, здрављу, непредвиђеним ситуацијама,
ширењу вируса; пословно управљање хотелима;
организација изложби у комерцијалне или рекламне
сврхе; пословно управљање; организовање сајмова у
комерцијалне или рекламне сврхе.
39 путнички аранжмани; информације о путовању;
консултације о путовању; организација путовања;
обиласци (туристички); агенције за резервације
путовања; услуге туристичког водича; организовање
екскурзија за туристе; пружање информација о
туристичким путовањима; организација путовања;
услуге усидравања за бродове и чамце; услуге чартер
летова; услуге чекирања авио-превоза; услуге авиопревоза за транспортовање или карго; услуге авиопревоза за транспортовање путника; услуге
резервација карата за авио-превоз; услуге аеродрома;
услуге ваздушног превоза; услуге подршке на тлу за
путнике који путују; организовање путних
докумената за путнике који путују у иностранство;
изнајмљивање
аутомобила;
услуге
дељења
аутомобила; услуге шофера; консултације у области
путовања које пружају телефонски позивни центри;
достава хране и пића које припремају ресторани;
испорука робе; логистичке услуге које се састоје од
транспорта, паковања и складиштења робе; достава
писама,
кореспонденције,
часописа,
пакета,
пошиљки, новина, терета и робе; достава цвећа;
достава хране; складиштење терета; железнички
транспорт; услуге бродског транспорта; магацинско
складиштење.
41 техничка обука у вези безбедности; услуге обуке у
вези са здрављем и безбедношћу; услуге едукације и
обуке у области здравља и безбедности на раду;
организовање курсева са обуком; организовање
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радионица и семинара; клубови на плажи и базену;
услуге забаве у вези са бављењем спортом;
обезбеђивање простора за голф; организовање спортских
турнира; услуге тренирања у области спорта;
организација спортских такмичења; спровођење фитнес
активности; спровођење часова јоге; спровођење
маратона; организовање, приређивање и спровођење
игара; организација састанака и конференција; извођење
и
спровођење
конференција;
организовање
конференција, изложби и такмичења; услуге музеја;
услуге ноћних клубова; планирање забавних прослава;
услуге позоришта; обезбеђивање простора за слободно
време и рекреацију; услуге концерта; организација
музичких концерата; приређивање, вођење и
организација концерата; организовање догађаја у
културне сврхе; организовање и вођење забавних
догађаја; организовање музичких емисија; организовање
ронилачких објеката (обезбеђивање); ронилачке
инструкције;
изнајмљивање
ронилачке
опреме;
обезбеђивање објеката за скијање; рекреативне услуге у
вези са скијањем; изнајмљивање опреме за скијање;
обезбеђивање спортских објеката за скијање;
инструкције за скијање; школе скијања; обезбеђивање
објеката за зимске спортове; услуге забавних и
тематских паркова, сајмова, зоолошких вртова и музеја;
услуге паркова за слободно време; забава у вези са
воденим парковима и забавним центрима; услуге
зоолошких вртова; услуге центара у дивљини (у
рекреативне сврхе); услуге забаве у центру за одмор;
обезбеђивање објеката за забаву; пружање услуга
рекреације на води; пружање услуга воденог парка.
43 услуге смештаја; услуге барова и бистроа; услуге
кафеа и снек барова; самоуслужни ресторани; услуге
кетеринга; припремање оброка у хотелима; услуге
смештаја за састанке; кафићи; услуге кафеа; услуге
ресторана; услуге ресторана и барова; услуге пабова;
услуге салона; организовање смештаја за туристе;
туристичке агенције за организовање смештаја;
услуге хотела; услуге хостела; хотелске резервације;
обезбеђивање хране и пића у ресторанима и
баровима; обезбеђивање простора за изложбе;
обезбеђивање простора у хотелима; обезбеђивање
привременог смештаја; изнајмљивање опреме за
сервирање хране; изнајмљивање сала за састанке.
44 медицинске спа услуге; услуге киропрактике;
услуге медицинских третмана које пружају бање;
медицинске и здравствене услуге; спа услуге; услуге
бања за здравље и добробит тела и духа; спа центри;
услуге кућне масаже; услуге терапије масажом;
хигијенска брига о људима; услуге маникира и
педикира; услуге козметичких салона; консултантске
услуге у области лепоте; консултантске услуге у
области нутриционизма; естетска и пластична
хирургија; услуге стоматолошких клиника; услуге
неге косе; медицинске услуге за кућне љубимце;
хигијенске услуге за животиње; пружање јавних
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погодности; анкете за процену здравствених ризика;
процена здравствених ризика; саветодавне услуге у
вези са здравственим и безбедносним протоколима.
45 услуге безбедности, спасавања, обезбеђења и
извршења; процена безбедности; информативне
услуге у вези за безбедности; управљање ризицима
по здравље и безбедност; провера фактора у сврху
безбедности; консултације о прописима о заштити на
раду; информативне услуге у вези са здрављем и
безбедношћу; услуге процене ризика по здравље и
безбедност; управљање ризицима по здравље и
безбедност у циљу смањења ризика од вирусних
инфекција; услуге чувања деце; услуге дадиље;
чување кућних љубимаца; адвокатске услуге;
консултантске услуге у области интелектуалне
својине; правни савети и заступање; правне услуге.
(210) Ж- 2021-2059

(220) 25.11.2021.
(442) 31.05.2022.
(731) Ђорђе Раковић, Лазе Костића 7/11, 21101,
Нови Сад, RS
(740) Милан Борђошки, адвокат, Лазе Костића 2/1,
21101, Нови Сад
(540)

(531) 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.06;
29.01.08
(591) црна, бела, CMYK 10,8,21,0
(526) "ШАЈКАШКА"
(511) 33 алкохолна пића изузев пива, нарочито
жестока пића, аперитиви, алкохолна пића која
садрже воће, дестилована пића; јабуковача;
крушковача.
39 паковање и складиштење робе, наиме: паковање
флаширање, умотавање и испоручивање робе.
40 прерада и обрада намирница, наиме гњечење
воћа, конзервирање пића.
(210) Ж- 2021-2111

(220) 02.12.2021.
(442) 31.05.2022.
(731) Аљоша Кричак, Нехруова 121, 11070, Нови
Београд, RS
(740) Адвокат Андреја Чивтелић, Курсулина 13, Београд
(540)

ŠTENARA
(511) 18 кожа и имитација коже; животињске коже;
пртљажне и торбе за ношење; штапови за ходање;
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огрлице; повоци и одећа за животиње; одећа отпорна
на метке; животињска кожа; штапови за ходање
ловачке торбе [ловачка опрема]; школске торбе;
кожни каишеви; кожа; сирова или полупрерађена;
актен ташне; ранчеви за планинарење; ранчеви за
камповање торбе за плажу; ручне торбице; торбице
за око струка; торбице за преко рамена; путне торбе;
кофери; козметичке торбице; празне; јеленска кожа;
која није за чишћење; кожни ремени за ношење
преко рамена; спортске торбе; торбе "кенгури";
торбе; футроле за кредитне картице [новчаници];
одећа за кућне љубимце; штапови за пешачење
20 намештај; огледала; оквири за слике; контејнери;
не од метала; за складиштење или транспорт;
необрађена или полу-обрађена кост; рог; китова кост
или седеф; шкољке; морска пена (сепиолит);
ћилибар; намештај и његови делови; производи
направљене од дрвета; плуте; трске; плетеног прућа;
рога; кости; слоноваче; китове кости; шкољки;
ћилибара; седефа; морске пене (сепиолита) и замене
за све ове материјале; или од пластике; метални
намештај; намештај за камповање; сталке за пушке;
штандове за новине; унутрашње прозорске ролетне и
засторе; опрему за кревете; душеке; рамове за
кревете; јастуке; огледала; огледала на намештају и
тоалетна огледала; регистарске таблице; неметалне;
ситну робу; не од метала; завртње; шрафове;
клинове; точкиће за намештај; огласне табле;
декорације од пластике за храну; жута амбра;
ћилибар; пуњене животиње; сребрно стакло
[огледала]; ормани; креденци; ормарићи за лекове;
бамбус; клупе [намештај]; оградице за бебе; колевке;
кревеци; полице за библиотеке; дрвени оквири за
кревете; сталци за боце; креденци за посуђе;
канцеларијски столови; канцеларијски намештај;
постоља за костиме; намештај; ормани за картотеке
[намештај]; ормани за документа; заштитне преграде
за камине [намештај]; столице; седишта; наслоњаче;
лежаљке; канабеи; наслони за главу [намештај];
палете за утовар; које нису од метала 20; мерни
профили за утовар у железничке вагоне; које нису од
метала; штандови; полице за картотеке; фотеље;
комоде; пултови [столови]; контејнери; неметални
[за складиштење; транспорт]; столови; прекривачи;
јоргани; јастуци за кревете; душеци; чивилуци; ручна
колица за сервирање чаја; колица за сервирање чаја;
таблес столови за цртање; столарска роба; школски
намештај; полице за писаће машине; дактилографски
столови; подметачи за судопере; подлоге или облоге
за судопере; посуде; пластичне за амбалажу; држачи
завеса; који нису од текстила ; кревети; радни сто;
клупа; полице [намештај]; опрема за намештај;
неметална; постоља за саксије за цвеће [намештај];
клизачи за гарнишне; опрема за прозоре; неметална;
опрема за кревете; неметална; опрема за врата;
неметална; даске за сечење [табле]; сандуци; гајбе ;
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навлаке за одећу [гардеробне]; намештај од метала;
ратан; трска; сталци за излагање новина; плочасте
унутрашње ролетне; лавабои са ормарићем; комодом
[намештај] ; болнички кревети .точкићи за кревете;
који нису од метала; кваке; које нису од метала;
сталци за читање; пултови; степенице [мердевине];
делови намештаја од дрвета; делови од дрвета за
намештај; точкићи за намештај; неметални;
канцеларијски столови за стајање; седеф [необрађен
или полуобрађен]; јастуци; јастуци на надувавање,
који нису за медицинску употребу; душеци; мадраци
од сламе; душек од сламе; плетена слама, изузев
асуре; корпе, пекарске, за хлеб; завеса од перли,
украсна; врата за намештај; шине за завесе
[гарнишне]; полице за намештај; шипке за завесе
[гарнишне]; трска [материјал за плетење]; писани
столови; канабе; конструкције кревета; статуе од
дрвета, воска, гипса или пластике; столови од метала;
тоалетни сточићи; полице за складиштење; ормарићи са
бравицама; огледала; столице за лежање [лигештули];
сталци [намештај]; постоља; штандови; витрине,
намештај; душеци на надувавање, који нису за
медицинску употребу; плоче од обрађеног ћилибара;
уметничка дела од дрвета, воска, гипса или пластике;
намештај за ресторане; бисте од дрвета, воска, гипса
или пластике; столови за масажу; водени кревети, који
нису за медицинску употребу; ручна колица
(намештај); завесе од бамбуса; столице за бебе;
шеталице за бебе; сточићи за компјутере [намештај];
унутрашње прозорске ролетне; унутрашњи прозорски
застори; књиге-полице за књиге; јастуци за кућне
љубимце; ручна огледала (тоалетна огледала);
простирке за оградице за децу; сталак за убрусе
[намештај]; столови за пресвлачење беба; подметачи за
пресвлачење беба; кревети са оградом за бебе;
гардеробни ормани; табуреи; столице за туш кабине;
радни сточићи за држање на крилу; преносиви
канцеларијски столови; комоде за купатила [намештај];
фиоке за намештај; ормарићи за пртљаг.
25 одећа; обућа; покривала за главу; беретке; радне
блузе; одела; радни комбинезон; одело; капе; чизме;
кабанице; каишеви; шалови; џемпери; пуловери;
блузе; кошуље; одећа; шешири; крзно [одећа];
гумирана одећа за скијање на води; кравате; кратке
панталоне бермуде; бициклистичка одећа; спољна
одећа; мараме; ешарпе; еспадриле; копачке;
водоотпорна одећа; дресови [одећа]; сукње; спортске
мајице; дуги капути са крзненим оковратником;
одећа за плажу; обућа за плажу; хаљине; огртачи;
капути; мантили; униформе; пуњене јакне; јакне;
траке за главу; виндјакне; скијашке чизме; одећа за
гимнастику; одећа од имитације коже; одећа од
коже; костими за маскембале; рибарски прслуци;
појасеви за ношење новца [одећа]; рукавице за
скијање; хаљине; визири; рукавице; одећа од латекса;
заштитне мајице за водене спортове.
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(210) Ж- 2021-2123

(220) 07.12.2021.
(442) 31.05.2022.
(731) SILBO LOGISTICS d.o.o. Beograd, Мајора
Зорана Радосављевића 319м, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Маја М. Думановић, Каплара
Момчила Гаврића 1/23, Београд
(540)

(531) 01.15.09; 26.01.19; 26.01.20; 26.11.02; 26.11.08;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06
(591) тамно плава- C100% M80% Y0% K60%, светло
плава C100%, сива K30%
(511) 35 оrлашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
39 услуrе транспорта робе било којим превозним
средством; испорука робе; паковање робе;
складиштење робе; изнајмљивање складишта;
умотавање, амбалажирање робе; лоrистичке услуrе у
вези превоза [транспортна лоrистика]; шпедитерске
услуrе и услуrе складиштења у циљу чувања или
обезбеђења робе.
(210) Ж- 2021-2208

(220) 22.12.2021.
(442) 31.05.2022.
(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.,
One World Trade Center, New York, NY, 10007, US
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,
11060, Београд
(540)

WIRED
(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; медији који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
дигитални или аналогни медији за снимање и
ЗИС / RS / IPO
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складиштење; механизми за апарате који се покрећу
кованицама; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и рачунарски периферни уређаји;
рачунарски софтвер који се може преузети за
блоцкцхаин (ланац блокова) технологију; платформе
за рачунарски софтвер; рачунарски софтвер
виртуелне стварности за играње игара виртуелне
стварности;
рачунарски
софтвер
виртуелне
стварности; слушалице за виртуелну стварност;
заштитне наочаре за виртуелну стварност; наочаре за
виртуелну стварност; хардвер за виртуелну
стварност; софтвер за виртуелни сервер; софтвер за
виртуелну и проширену стварност; биоскопи
виртуелне стварности [вр]; скенери слика; процесори
слика; медијски садржаји; датотеке слика које се
могу преузимати; видео снимци који се могу
преузимати; аудио-визуелни снимци; криптографски
кључеви који се могу преузимати за пријем и слање
криптовалута; софтвер за обраду електронских
плаћања према и од других; апарати и инструменти
за обраду слика; апарати за репродукцију слика;
софтвер за обраду дигиталних слика; софтвер за
генерисање
виртуелних
слика;
софтвер
за
аутентификацију; рачунарски апликацијски софтвер
за струјање аудио-визуелних медијских садржаја
путем интернета; рачунарски програми и софтвер за
обраду слика који се користе за мобилне телефоне;
рачунарске софтверске апликације, које се могу
преузети; рачунарске софтверске апликације;
рачунарски софтвер за организовање и преглед
дигиталних слика и фотографија; софтвер за обраду
података за графичке приказе; софтвер за
електронско плаћање; публикације које се могу
преузети; часописи који се могу преузети; дигитални
садржај који се може преузети у облику
електронских публикација и часописа; штампане
публикације у електронски читљивом облику;
подкасти; аудио књиге; електронске публикације;
навлаке за лаптоп рачунаре; навлаке за таблет
рачунаре; навлаке за преносне рачунаре; футроле за
мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре;
незаменљиви токени (нфт токени); незаменљиви
токени (нфт токени) за дигиталну уметност,
колекционарство, фотографије, видео или аудио
снимке; дигитални токени на бази блоцкцхаин
технологије; дигиталне колекције; софтвер за
продају и куповину дигиталних медија и колекција,
укључујући незаменљиве токене (нфт токене);
рачунарски софтвер за управљање и валидацију
трансакција са незаменљивим токенима (нфт
токенима) коришћењем паметних уговора на бази
блоцкцхаин-а; рачунарски софтвер за трансакције са
незаменљивим
токенима
(нфт
токенима)
коришћењем блоцкцхаин технологије; рачунарски
софтвер за управљање и верификацију трансакција са
незаменљивим токенима (нфт токенима) на блоцкцхаинЗИС / RS / IPO
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у; софтвер за дигиталне колекционарство који користи
софтверску технологију на бази блоцкцхаин-а и паметне
уговоре; рачунарски софтвер који се може преузети за
управљање дигиталним колекционарским услугама,
тржиштем за трансакције и регистром, коришћењем
софтверске технологије засноване на блоцкцхаин-у и
паметних уговора за дигиталне колекционарске
предмете; дигитални материјали, наиме, незаменљиви
токени (нфт токени); виртуелна роба која се може
преузети, наиме, садржај који се може преузети и који
чини одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће,
мода, култура, технологија, храна, кување, путовања,
актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на
мрежи и у мрежним виртуелним световима; делови и
опрема за наведену робу.
35 оглашавање, вођење, организовање и управљање
пословањем; комерцијално управљање у вези
лиценцирање роба и услуга трећих лица;
организовање уметничких изложби у комерцијалне
или рекламне сврхе; промовисање уметничких дела
других путем пружања онлајн портфолија преко
вебсајта; услуге малопродаје у вези са уметничким
делима; услуге оглашавања и маркетинга које се
пружају путем друштвених медија; услуге
оглашавања и маркетинга; онлајн маркетинг;
планирање маркетиншких стратегија; маркетинг
производа; пружање онлајн тржишта за продавце
робе и/или услуга; професионално управљање
уметничким пословима; приређивање и извођење
изложби у пословне сврхе; организовање и вођење
комерцијалних изложби и приредби; организовање и
спровођење аукција; организовање и спровођење
интернет аукција; услуге продаје путем лицитације;
услуге аукција; лицитирање на онлајн аукцији у име
клијената; услуге онлајн аукције путем интернета;
организовање интернет аукција; електронско
објављивање штампаног материјала у рекламне
сврхе; услуге малопродаје и услуге онлајн
малопродаје чији су предмет: апарати и инструменти
научни, истраживачки, навигациони, геодетски,
фотографски, кинема-тографски, 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,
слика или података, медији који су снимљени и који
се могу преузимати, рачунарски софтвер, празни
дигитални или аналогни медији за снимање и
складиштење, механизми за апарате који се покрећу
кованицама, регистар касе, уређаји за рачунање,
рачунари и рачунарски периферни уређаји,
рачунарски софтвер који се може преузети за
блоцкцхаин (ланац блокова) технологију, платформе
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за рачунарски софтвер, рачунарски софтвер
виртуелне стварности за играње игара виртуелне
стварности,
рачунарски
софтвер
виртуелне
стварности, слушалице за виртуелну стварност,
заштитне наочаре за виртуелну стварност, наочаре за
виртуелну стварност, хардвер за виртуелну
стварност, софтвер за виртуелни сервер, софтвер за
виртуелну и проширену стварност, биоскопи
виртуелне стварности [вр], скенери слика, процесори
слика, медијски садржаји, датотеке слика које се
могу преузимати, видео снимци који се могу
преузимати, аудио-визуелни снимци, криптографски
кључеви који се могу преузимати за пријем и слање
криптовалута, софтвер за обраду електронских
плаћања према и од других, апарати и инструменти
за обраду слика, апарати за репродукцију слика,
софтвер за обраду дигиталних слика, софтвер за
генерисање
виртуелних
слика,
софтвер
за
аутентификацију, рачунарски апликацијски софтвер
за струјање аудио-визуелних медијских садржаја
путем интернета, рачунарски програми и софтвер за
обраду слика који се користе за мобилне телефоне,
рачунарске софтверске апликације, које се могу
преузети, рачунарске софтверске апликације,
рачунарски софтвер за организовање и преглед
дигиталних слика и фотографија, софтвер за обраду
података за графичке приказе, софтвер за
електронско плаћање, публикације које се могу
преузети, часописи који се могу преузети, дигитални
садржај који се може преузети у облику
електронских публикација часописа, штампане
публикације у електронски читљивом облику,
подкасти, аудио књиге, електронске публикације,
навлаке за лаптоп рачунаре, навлаке за таблет
рачунаре, навлаке за преносне рачунаре, футроле за
мобилне телефоне, таблете или преносиве рачунаре,
незаменљиви токени (нфт токени), незаменљиви
токени (нфт токени) за дигиталну уметност,
колекционарство, фотографије, видео или аудио
снимке, дигитални токени на бази блоцкцхаин
технологије, дигиталне колекције, софтвер за продају
и куповину дигиталних медија и колекција,
укључујући незаменљиве токене (нфт токене),
рачунарски софтвер за управљање и валидацију
трансакција са незаменљивим токенима (нфт
токенима) коришћењем паметних уговора на бази
блоцкцхаин-а, рачунарски софтвер за трансакције са
незаменљивим
токенима
(нфт
токенима)
коришћењем блоцкцхаин технологије, компјутерски
софтвер за управљање и верификацију трансакција
незаменљивих токена (нфт токена) на блоцкцхаин-у,
софтвер за дигиталне колекционарство који користи
софтверску технологију на бази блоцкцхаин-а и
паметне уговоре, рачунарски софтвер који се може
преузети
за
управљање
дигиталним
колекционарским
услугама,
тржиштем
за
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трансакције и регистром коришћењем софтверске
технологије засноване на блоцкцхаин-у и паметних
уговора за дигиталне колекционарске предмете,
дигитални материјали, наиме, незаменљиви токени
(нфт токени), виртуелна роба која се може преузети,
наиме, садржај који се може преузети који чини
одећа, дизајн, животни стил, дизајнирање одеће,
мода, култура, технологија, храна, кување, путовања,
актуелни догађаји, здравље и фитнес за употребу на
мрежи и у виртуелним световима на мрежи; услуге
малопродаје и онлајн малопродаје публикација,
одеће, обуће, покривала за главу; обезбеђивање
онлајн тржишта за приказивање, излагање, продају,
куповину, размену, и преношење незаменљивих
токена (нфт токена) и дигиталних колекција;
пружање услуга дигиталних колекција, наиме,
вођење онлајн тржишта за трансакције и услуге
регистра коришћењем софтверске технологију
засноване на блоцкцхаин-у и паметних уговора за
дигиталне колекције; услуге малопродаје и онлајн
малопродаје виртуелне робе; услуге малопродаје и
онлајн продавница виртуелне робе, односно садржаја
који се може преузети са одећом, дизајном,
животним стилом, дизајнирањем одеће, модом,
културом,
технологијом,
храном,
кувањем,
путовањима, актуелним догађајима, здрављем и
фитнесом; услуге онлајн малопродајних продавница
које садрже виртуелну робу у области одеће, дизајна,
животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе,
технологије, хране, кувања, путовања, актуелних
догађаја, здравља и фитнеса; услуге информисања,
саветовања и консалтинга у вези са напред
наведеним.
41
образовне
услуге;
пружање
услуга
оспособљавања; забавне, спортске и културне
активности; услуге аркадне играонице са садржајима
виртуелне стварности; музеји; музејске изложбе;
услуге музеја; пружање музејских објеката; услуге
уметничких галерија; културне, образовне или
забавне услуге које пружају уметничке галерије;
изнајмљивање уметничких дела; организовање
уметничких такмичења; организовање културних и
уметничких догађаја; приређивање изложби у
културне или образовне сврхе; услуге уметничких
изложби; уметничке изложбе; приказивање видео
филмова; модне ревије; пружање слика на мрежи
које се не могу преузети; електронско публиковање
текстова и штампаног материјала, осим рекламних
текстова, на интернету; мултимедијално издаваштво;
услуге електронског издаваштва; електронске
публикације које се не могу преузимати; издавање
онлајн електронских књига и часописа; издавање и
уређивање
штампаних
ствари;
издавање
електронских магазина; издавање електронских
књига и периодике на интернету; пружање
електронских публикација; издавање штампаних
ЗИС / RS / IPO
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ствари и штампаних публикација; производња радио
и телевизијског програма; онлајн издавање
електронских публикација, које се не могу
преузимати; објављивање текстова, осим рекламних
текстова; издавање часописа у области одевања,
дизајна, животног стила, моде, дизајнирања одеће,
културе, технологије, хране, кувања, путовања,
актуелних
догађаја,
здравља
и
фитнеса;
организовање резервације карата за приредбе и друге
забавне догађаје; услуге агенција за продају улазница
за забавне догађаје; резервација карата за културне
догађаје; услуге резервације карата и предбележбе за
активности и догађаје у подручју образовања, забаве
и спорта; услуге набавке улазница и предбележбе за
догађања; организовање и одржавање такмичења;
организовање такмичења у образовне сврхе;
организовање
такмичења
у забавне
сврхе;
организовање такмичења у културне сврхе; услуге
забаве у вези са такмичењима; организовање
конференција, изложби и такмичења; услуге
организовања такмичења; производња звучних
записа, видеозаписа и мулти-медијских садржаја и
фотографија;
продукција
кинематографских
филмова; продукција филмова за образовне сврхе;
продукција филмова за забавне сврхе; услуге
филмске продукције; телевизијска продукција;
телевизијска продукција за образовне сврхе;
телевизијска продукција за забавне сврхе; услуге
телевизијске продукције; услуге производње забава
уживо; услуге у вези са продукцијом приредби
уживо; производња филмова; пружање изложби
преко виртуелне стварности и проширене реалности;
услуге забаве виртуелне стварности; пружање онлајн
дигиталних колекција које се не могу преузимати, за
употребу у дигиталном окружењу; пружање онлајн
дигиталних колекција које се не могу преузимати,
наиме, уметничких дела, видео записа, слика и
звучних записа; услуге забаве и образовања, наиме
мултимедијски програми уживо у области од општег
интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде,
дизајнирања одеће, културе, технологије, хране,
кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и
фитнеса, који се дистрибуирају преко различитих
платформи преко више облика преносних медија;
пружање уживо видео серија у области од општег
интереса, одевања, дизајна, животног стила, моде,
дизајнирања одеће, културе, технологије, хране,
кувања, путовања, актуелних догађаја, здравља и
фитнеса; пружање врхунског (отт) забавног програма
у области од општег интереса, одевања, дизајна,
животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе,
технологије, хране, кувања, путовања, актуелних
догађаја, здравља и фитнеса; подкаст услуге, наиме,
пружање подкаста на тему одевања, дизајна,
животног стила, моде, дизајнирања одеће, културе,
технологије, хране, кувања, путовања, актуелних
ЗИС / RS / IPO
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догађаја, здравља и фитнеса; услуге медијске
продукције, наиме видео и филмске продукције;
услуге мултимедијалне забаве у смислу развоја,
продукције, постпродукције и дистрибуције у
области видеа и филмова; телевизијски, филмски и
аудиовизуелни студији; информативне, саветодавне
и консултантске услуге у вези са горенаведеним.
(210) Ж- 2021-2252

(220) 28.12.2021.
(442) 31.05.2022.
(731) Premium Pharma DOO Novi Sad, Тихомира
Остојића 4, спрат пп, стан 2, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Невена Тепавац, Јована Цвијића бр. 9,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 25.01.01; 25.05.01; 25.07.01; 25.07.22; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.08
(591) црна, плава, златна
(511) 5
фармацеутски препарати; витамински
препарати; дијететске супстанце прилагођене за
медицинску употребу; додаци исхрани; додаци
исхрани
са
козметичким
дејством.
35
рекламирање преко плаката; дистрибуција
рекламног материјала; непосредно оглашавање
путем поште; дистрибуција узорака; објављивање
рекламних текстова; оглашавање; рекламирање;
рекламирање на радију; рекламирање преко
телевизије; маркетиншка истраживања; рекламирање
слањем наруџбеница; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; писање
рекламних
текстова;
маркетинг;
оглашавање
плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање];
пружање пословних информација путем интернет
странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања;
циљни маркетинг; оглашавање на отвореном.
(210) Ж- 2021-2270

(220) 31.12.2021.
(442) 31.05.2022.
(731) Дејан Спасојевић, Јужни Булевар 95,
11000, Београд, RS

49

Ж
(540)

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5
25 горњи делови обуће; одећа; јакне [одећа]; папуче за
купатило; купаће гаће; одећа за купање; пертле за
чизме; чизме; блузе, кошуље; гаће; рукавице [одећа];
плетена одећа [одећа]; прслуци; каишеви [одећа];
мајице; пуњене јакне [одећа]; дресови [одећа]; кошуље
кратких рукава; шалови, мараме; капе; рукавице за
скијање; спортске патике; сандале; сукње.
(210) Ж- 2022-8

(531) 20.05.16; 25.01.09; 26.04.05; 26.04.22; 26.11.02;
26.11.06; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 28.05.00;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) 39
транспортне услуге; организовање
путовања; изнајмљивање транспортних возила,
услуге шофера и пилота; пружање бродске вуче,
истовара робе; изнајмљивање гаража; изнајмљивање
контејнера за складиштење.
41 образовне услуге; припремање обуке, услуге
спортског тренера, спортске и културне активности;
издавање књига и текстова, осим рекламних
текстова; фотографисање; услуге спортског и фитнес
тренирања; услуге резервације карата за забаве,
образовне
и
спортске
догађаје.
43 обезбеђење хране и пиће, изнајмљивање апарата
за
кување;
привремени
смештај,
хотелске
резервације; смештај за животиње; услуге домова за
стара лица; услуге дечијих јаслица.
(210) Ж- 2022-1

(220) 04.01.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Ivett Doroszlay and Laszlo Doroszlay,
Пустакути ул. 46., 1038, Будимпешта, HU i
Карокатона ул. 1/C, 2096, Ирем, HU
(740) Адвокат Силађи Миклош, Јована Поповића 1.,
21220, Бечеј
(540)

(220) 31.12.2021.
(442) 31.05.2022.
(731) Друштво за производњу промет и услуге
ИИНТЕР-КОМЕРЦ д.о.о. Рача, Краља Александра
Карађорђевића 32, 34210, Рача, RS
(540)

(531) 02.01.01; 02.09.01; 02.09.12; 09.07.01; 25.01.01;
27.03.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 28.05.00;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црвена, црна, зелена
(511) 29 воће, конзервисано; џемови; залеђено воће;
супе; краставчићи; конзервисано поврће; кувано
поврће; сушено поврће; смрзнуто воће; воће, кувано;
воћни желе; мармелада; маслине, конзервисане;
кисели краставац; грашак, конзервирани; парадајз
пире; сок од парадајза за кување; конзервисане
печурке; воће у конзерви; поврће у конзерви; пире
од јабука; конзервисана паприка; компоти; парадајз
пире; бобичасто воће, конзервирано; замрзнутосушено поврће; дехидрисано поврће; кукуруз
шећерац, прерађен, поврће, прерађено; воће,
прерађено; тестенина; немедицински биљни чајеви;
додаци јелима; кечап (сос); макарони.
(210) Ж- 2022-21

(220) 12.01.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) РАЈИН МИЛАН / REINGER d.o.o.
Дестилерија РАЈИН, Иве Лоле Рибара 32а, 26314,
Банатско Ново Село, RS
(540)
(531) 02.09.04; 16.03.13; 26.01.18; 26.11.06; 26.11.12;
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17
(511)
3
парфеми;
миришљаве
воде.
9 наочаре; оквири за наочаре; кутије за наочаре.
14 сатови.
18 ранчеви за камповање; спортске торбе; мали
кофери; ранци; руксаци; футроле за кредитне
картице [новчаници].
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(531) 01.01.10; 25.01.01; 25.03.13; 26.04.01; 26.04.04;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.24;
28.05.00; 29.01.01
(591) црвена
(511) 33 ликери; алкохолна пића која садрже воће;
дестилована алкохолна пића на бази житарица;
помешана алкохолна пића, која нису на бази пива;
алкохолна пића, изузев пива.
(210) Ж- 2022-49

(220) 17.01.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) TIJANA VIDOJEVIĆ PR FE JUVELIRNICA,
Земунска 22/22, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 05.03.20; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.02
(591) златна
(511) 14 драгоцени метали и њихове легуре; накит,
драго и полудраго камење; часовничарски и
хронометријски инструменти; накит, укључујући
имитацију накита, на пример, бижутерију; дугмад за
манжетне, игле за кравате, копче за кравате;
прстенове за кључеве, ланчиће за кључеве и
привеске за њих; привеске за накит; кутије за накит;
саставне делове за накит, часовнике и сатове, на
пример,
копче
и
перле
за
накит,
механизме за часовнике и сатове, казаљке за зидне
сатове, опруге за сатове, стакла за сатове.
26 дугмад; украси за косу.
(210) Ж- 2022-98

(220) 25.01.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Здравко Чолић, Васка Попе 14,
11000, Београд, RS
(540)
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музика која се може преузети; дигитални уређаји за
репродукцију аудио-трака; дигитални уређаји за
репродукцију звучног записа; дигитални уређаји за
репродукцију музике
16 књиге; књиге са песмама или нотама; новине;
дневне новине; плакати од папира; плакати од
папира или картона; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; држачи
списа, докумената [канцеларијски прибор].
35 услуге онлајн малопродаје дигигалне музике која
се
преузима
са
интернета;
рекламирање;
рекламирање за друге на интернету; рекламирање
преко интернета; рекламирање преко плаката; услуге
рекламирања преко интернета; услуге рекламирања у
штампи: рекламирање и маркетиншке услуге преко
интернета; рекламирање преко свих јавних средстава
комуникације; рекламирање на интернету за потребе
других лица; услуге истраживања које се односе на
рекламирање и маркетинг; промотивно рекламирање
производа и услуга трећим лицима путем договора о
спонзорству и договора о уступању лиценци у вези
са музичким догађајима; промотивно рекламирање
производа и услуга трећим лицима путем договора о
спонзорству и договора о уступању лиценци у вези
са домаћим и страним спортским, музичким и
осталим догађајима из области културе; директно
оглашавање; непосредно оглашавање; филмско
оглашавање; огпашавање плаћањем по клику [рау
рег click оглашавање]; оглашавање путем банера;
рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања; услуге
онлајн малопродаје мелодије звона које се
преузимају са интернета.
38 пренос дигиталне музике; достава дигиталне
музике путем телекомуникација; пренос звука и
визуелних записа путем мрежа.
41 пружање дигиталне музике која се не може
преузети са интернета; продукција музике;
продукција и објављивање музике; услуге уређивања
у пост-продукцији у области музике, видеа и филма.
(210) Ж- 2022-279

(220) 21.02.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Мирјана Милутиновић, Светозара Марковића
2/8, 11000, Београд, RS
(540)

Zdravko Čolić Čola
(511) 9 СD-I-дискови [интерактивни компакт дискови];
СD јединице за рачунаре; DVD дискови са снимљеним
музичким садржајем; DVD јединице; видео касете;
видео-траке; видео филмови; дигитална музика која се
може преузети са MP3 интернет страница; дигитална
музика која се може преузети са интернета; дигитална
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(591) златнa светла, златна тамна
(511) 44 услуге стоматологије, услуге anti-aging
стоматологије,
козметичка
стоматологија,
саветодавне и информативне услуге у вези са
фармацеутским производима.

(210) Ж- 2022-462

(220) 11.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) GOMEX d.o.o., Милетићева 27 а, 23000,
Зрењанин, RS
(540)

(210) Ж- 2022-398

(220) 04.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) BURGER HOUSE DOO Beograd-Stari Grad,
Доситејева 3/II/9, 11000, Београд, RS
(740) Самарџић Милан, СОГ/Самарџић, Орешки &
Грбовић a.o.д., Кондина 13, 11000, Београд
(540)

Burger House Bros
(511) 16
хартија и картон; штампане ствари;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање.
29
месо, риба, живина и дивљач; храна
припремљена од меса, рибљих и живинских
производа; оброци који се углавном састоје од меса;
вегетаријанске пљескавице; месни екстракти;
конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и
поврће; пржени кромпир; помфрит; салате од поврћа;
колутови од лука; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи,
а нарочито милк шејк.
30 напици од кафе, какаоа, чоколаде или чаја; пице,
пите, сендвичи, а нарочито хамбургер сендвичи,
рибљи сендвичи, пилећи сендвичи, вегетаријански
бургер сендвичи, сендвичи за доручак, топли
сендвичи, сендвичи, замотани сендвичи; земичке;
чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед;
смрзнути јогурти; додаци јелима, зачини; сосови и
други додаци јелу, а нарочито сенф, кечап, мајонез,
преливи за салату, преливи за хамбургере, преливи
за
сладолед
и
други
преливи.
32 безалкохолни напици; минералне и содне воде;
воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
препарати за прављење безалкохолних напитака.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем;
канцеларијски
послови.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; услуге кафића
и кафеа; услуге припремања хране и пића; услуге
припремања хране и пића за понети; услуге
ресторана; услуге ресторана брзе хране; услуге
ресторана са брзом услугом; услуге ресторана са
самопослуживањем; услуге снек барова; услуге
ресторана и барова, укључујући киоске и објекте са
храном за понети; обезбеђивање припремљених јела;
припремање хране или оброка за конзумирање у или
изван објеката; привремени смештај.
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(531) 01.01.05; 01.01.10; 25.01.06; 25.01.09; 25.01.15;
25.03.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08
(591) црна, златна, тамно црвена
(511) 29
албумен, беланчевине, за кулинарске
намене; екстракти алги за исхрану; желатин; јестиве
масти; инћуни, неживи; кикирики путер; путер;
какао путер за исхрану; кокосов путер; путер крем;
беланце од јаја; кобасице крвавице; говеђа супа;
говеђа супа, бујон; препарати за прављење бујона;
кавијар; воће, конзервисано; сухомеснати производи;
листићи од кромпира; чипс од кромпира; кисели
купус; кокос, осушени; репино уље за исхрану; уље
репице за исхрану; концентрати за бујон;
концентрати за говеђу супу; џемови; залеђено воће;
супе; суво грожђе; краставчићи; конзервисано
поврће; кувано поврће; сушено поврће уља за
исхрану;
павлака
[млечни
производ];
сир;
кристализовано воће; смрзнуто воће; крокети;
љускари, који нису живи; урме; млеко; рак, који није
жив; рибљи филети; сириште, сирило; воће, кувано;
намази од воћног желеа; воћна пулпа; месо; риба;
желе од меса; дивљач, која није жива; ђумбиров џем;
конзервисана соја, за исхрану; масне супстанце за
производњу јестиве масти; смеше које садрже маст
за кришке хлеба; харинге, неживе; јастози, који нису
живи; кукурузно уље за исхрану; уље палминих
коштица за исхрану; сусамово уље за исхрану;
остриге, које нису живе; рибљи желатин за исхрану;
шунка; жуманце од јаја; јогурт; препарати за супу од
поврћа; сокови од поврћа за кување; месни
екстракти; кефир; кумис; напици од млека, у којима
млеко преовлађује; сурутка; производи од млека;
бодљикави јастог, који није жив; сланина;
конзервисано
сочиво;
маргарин;
мермелада;
животињска мождина, срж, за исхрану; шкољке,
љускари, који нису живи; шкољке, које нису живе;
палмино уље за исхрану; прерађен орах; јаја; јаја у
праху; јетрена паштета; лук, конзервисан; маслине,
конзервисане; маслиново уље за исхрану; коштано
уље за исхрану; пектин за кулинарске намене; кисели
краставац; грашак, конзервирани; кобасице; усољено
месо; састојци за припремање супе; парадајз пире;
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салате од поврћа; свињска маст; салате од воћа;
сардине, неживе; лосос, нежив; бубрежни лој за
исхрану; туњевина, нежива; сок од парадајза за
кување; сунцокретово уље за исхрану; шкембићи;
конзервисана гомољика, тартуф; живина, која није
жива; кора од воћа; алгинати за кулинарске намене;
млевени
бадем;
кикирики,
припремљен;
конзервисане печурке; кокосова маст; кокосово уље
за исхрану; онзервисан пасуљ; јетра; намирнице на
бази рибе; воћни чипс; шкољке капице, која нису
живе; воће конзервисано у алкохолу; полен
припремљен као храна; шкампи, рачићи, који нису
живи; конзервисана риба; конзервисано месо; морски
рачићи, који нису живи; јаја пужева за јело; тофу;
мућена павлака, шлаг; свињетина; јестива птичја
гнезда; риба у конзерви; рибље брашно за људску
исхрану; воће у конзерви; месо у конзерви; уштипци,
крофне од кромпира; усољена риба; морски
краставац, који није жив; чауре свилене бубе за
људску исхрану; поврће у конзерви; паниране
кобасице; пахуљице од кромпира; пире од јабука;
компот од бруснице; тахини хумус; морске (нори)
алге, конзервисане; грицкалице на бази воћа; кисело
млеко; кимчи; сојино млеко; милк шејк;
конзервисана паприка; сунцокретове семенке,
припремљене; рибљи мусеви; безалкохолни пунч од
жуманаца; мусеви од поврћа; рибља икра,
припремљена; семенке, припремљене; алое вера за
људску исхрану; конзервисан бели лук; протеинско
млеко; уље од семена лана за исхрану;
нискокалорични чипс од; нискокалорични хрскави
кромпир; лецитин за кулинарске намене; млечни
ферменти за кулинарске намене; компоти;
кондензовано млеко; сметана; ферментисано печено
млеко; ферментисано млеко; парадајз пире; паста од
поврћа; паста од плавог патлиџана; млеко од
кикирикија за кулинарске сврхе; бадемово млеко за
кулинарске сврхе; пиринчано млеко; артичоке,
конзервиране; аранжмани од обрађеног воћа; млеко у
праху; јапански ражњићи од пилетине; булгоги;
кандирани ораси; зачињено коштуњаво воће;
зачињени ораси; лешници, припремљени; бобичасто
воће, конзервирано; гуакамол; прстенови од лука
[поховани лук]; фалафел; лимунов сок за употребу у
кулинарству; дехидрисано месо; замрзнуто-сушено
месо; лиофилизовано месо; овсено млеко; павлака
[биљна] на бази поврћа; замрзнуто-сушено поврће;
лиофилизовано поврће; дехидрисано поврће; екстра
девичанско маслиново уље за исхрану; јестиве ларве
мрава, припремљене; јестиви инсекти, неживи;
кукуруз шећерац, прерађен; намази на бази
орашастих плодова; кнедле на бази кромпира;
виршле; виршле у кукурузном тесту на штапићу;
сојино уље за исхрану; замене за млеко; бадемово
млеко; млеко од киририкија; кокосово млеко;
кокосово млеко за кулинарску употребу; напици на
ЗИС / RS / IPO

Ж
бази кокосовог млека; пиринчано млеко за
кулинарску употребу; напици на бази бадемовог
млека; пресована воћна паста; тофу листићи;
пљескавице од соје; тофу пљескавице; таџин [готово
јело од меса, рибе или поврћа]; темпех сатај; поврће,
прерађено; воће, прерађено; рататули; кандирана
патка; андулете; беле кобасице; каселет; рибани
кисели купус; рендани пржени кромпир [hash
browns]; омлети; ролнице од купуса пуњене месом;
концентрати на бази поврћа за кување; концентрати
на бази воћа за кување; намази на бази поврћа; агарагар за кување; мекушци, неживи; кварк; свеж сир;
напици са бактеријама млечне киселине; јестиво
цвеће, сушенo; кристализовани ђумбир; ђумбир,
конзервисани; кисели ђумбир; супе од бобичастог
воћа; дезертни крем на бази бобичастог воћа;
припремљени оброци на бази поврћа за малу децу;
верјус за кулинарске намене.
(210) Ж- 2022-468

(220) 14.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Wm. Wrigley Jr. Company , 1132 W. Blackhawk
Street, Chicago, Illinois 60642, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ORBIT REFRESHERS
(511) 30 посластице; жвакаће гуме; жвакаће гуме од
којих могу да се праве велики балони; бомбоне;
дражеје пеперминта; ситне спороотапајуће бомбоне
и пастиле.
(210) Ж- 2022-472

(220) 15.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) BeiGene Switzerland GmbH, Aeschengraben 27,
4051 Basel, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

OKPERLA
(511) 5
фармацеутски препарати; хемијскофармацеутски препарати; лекови за медицинску
употребу; биолошки препарати за употребу у
медицини; хемијски препарати за фармацеутску
употребу; лекови за људску употребу; хемијски
препарати за медицинску употребу; фармацеутски
производи који се примењују у виду инјекција;
непрерађени лекови; биохемијски препарати за
медицинску употребу.
(210) Ж- 2022-497

(220) 18.03.2022.
(442) 31.05.2022.
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Ж
(731) Александар Босић, Његошева 63,
11000, Београд, RS
(540)

SitRepo
(511) 35 услуге агенција за увоз и извоз; услуге
агенција за пружање пословних информација;услуге
агенција за запошљавање; помоћ у пословном или
индустријском
управљању;
рекламирање;
оглашавање; рекламирање на радију; компјутерско
управљање подацима; изнајмљивање огласног
простора; прикупљање информација у компјутерске
базе података; системација информација у
компјутерским базама података; онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи; услуге поређења цена;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга;
административна обрада наруџбеница за куповину;
договарање претплате за услуге телекомуникација за
трећа лица; услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ
у пословању]; прикупљање статистичких података;
услуге графичке обраде материјала за рекламне
сврхе; ражење спонзорства; маркетинг; услуге
телемаркетинг; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; оглашавање плаћањем по
клику [паy пер цлицк оглашавање]; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података;
пружање пословних информација путем веб
страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; пословно управљање
програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; управљање
програмима лојалности потрошача; регистровање
писане комуникације и података; ажурирање и
одржавање информација у регистрима; услуге
праћења тржишта; циљни маркетинг; маркетинг у
оквиру издавања софтвера; пружање корисничких
прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе;
израђивање профила потрошача за комерцијалне или
маркетиншке сврхе; услуге пословног посредовања
које се односе на повезивање различитих стручњака
са клијентима; пружање података из телефонског
именика;
рачунарско
вођење
медицинске
документације и датотека; услуге онлајн поручивања
хране за понети и доставе из ресторана.
36 осигурање од последица несрећног случаја;
услуге
актуара;
изнајмљивање
некретнина;
посредовање на берзи; услуге агенција за промет
некретнина; посредовање у промету некретнина;
посредовање у осигурању; услуге осигурања;
банкарске
услуге;
процена
некретнина;
инвестициони фондови; инвестирање капитала;
услуге давања гаранције; услуге мењачница;
клириншки послови [финансије]; услуге клиринга
[финансије];
услуге
чувања
у
сефовима;
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финансирање
зајмова;
финансијске
процене
[осигурање, банкарство, некретнине]; факторинг;
фидуцијарни
послови;
услуге
залагаоница;
управљање непокретностима; управљање стамбеним
зградама;
осигурање
од
пожара;најам
апартмана;здравствено
осигурање;
поморско
осигурање; осигурање живота; консултације о
осигурању; електронски пренос средстава; пружање
информација о осигурању; убирање најамнине
[станарине];
издавање
пословног
простора
[непокретности];
процена
накнада
штете
[финансијска процена]; организовање финансирања
за грађевинске пројекте; финансијско управљање
исплатама надокнада за друге; давање попуста
трећим лицима у објектима кроз употребу чланских
карти; изнајмљивање заједничких канцеларија за
рад; електронски пренос средстава који се пружа
путем технологије ланца блокова [блокчеин];
издавање поклон-картица.
38
комуникације
мобилним
телефонима;
комуникација
преко
рачунарских терминала;пренос порука и слика
посредством рачунара; пренос електронске поште;
изнајмљивање
уређаја
за
слање
порука;
комуникација преко мреже оптичких влакана;
форуми [причаонице] на друштвеним мрежама;
омогућавање
приступа
рачунарским
базама
података; пренос дигиталних датотека; бежично
емитовање; услуге геолокације [телекомуникационе
услуге].
42 дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање
рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског
софтвера;
одржавање
рачунарског
софтвера;
саветовање у области рачунарског софтвера;
изнајмљивање веб сервера; софтвер у виду сервиса
[саас]; електронско похрањивање података;пружање
виртуалних рачунарских система путем рачунарства
у облаку; услуге информационих технологија које се
пружају на бази аутсорсинга; развој софтвера у
оквиру издавања софтвера; саветодавне услуге из
области комјутерске технологије;платформа као
услуга [паас]; развој рачунарских платформи;
писање рачунарских кодова; дизајн прототипа;
рударење
кроптовалуте;
крипторударење;
изнајмљивање објеката за дата центре [центре
података]; истраживање у области технологије
вештачке интелигенције; развој видео и рачунарских
игара;услуге рачунарског програмирања за обраду
података; услуге софтверског инжењеринга за
обраду података.
(210) Ж- 2022-508

(220) 21.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Фудбалски савез Србије, Теразије 35, 11000,
Београд-Стари град, RS
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(531) 03.07.02; 03.07.16; 24.01.05; 24.01.09; 24.01.13;
27.05.01; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08
(591) црвена, златна, бела, сива, црна
(511) 3 средства за бељење и друге супстанце за
употребу у перионицама; препарати за чишћење,
полирање,
рибање
и
нагризање;
сапуни;
парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за
косу; пасте за зубе.
8 ручни алати и справе (којима се ручно управља);
прибор за јело; хладно оружје; жилети.
9 апарати и инструменти научни, поморски, геодетски,
електрични, фотографски, кинематографски, оптички,
за вагање, мерење, сигнализацију, контролу
(инспекцију), спасавање живота и обуку; апарати и
инструменти
за
провођење,
прекидање,
трансформацију, акумулирање, регулацију или
контролу електричне струје; апарати за снимање,
пренос и репродуковање звука или слике; магнетни
носиоци података, дискови за снимање; аутоматске
машине и механизми за апарате који се покрећу новцем
или жетоном; регистар касе, рачунске машине, опрема
за обраду података и компјутери; апарати за гашење
пожара, нарочито компјутерски програми и
компјутерске игре на снимљени на CD-ROM
дисковима или на било ком другом магнетном медију.
12 возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху или
води.
14 драгоцени метали и њихове легуре и производи
од драгоцених метала или са превлаком од њих;
накит,
драго
камење;
часовничарски
и
хронометријски инструменти.
16 хартија, картон ; штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал;
лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички
материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски
реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и
наставу (изузев апарата); пластични материјал за
паковање ; штампарска слова; клишеи, амбалажа.
18 кожа и имитација коже; животињска кожа;
кофери и путне торбе; кишобрани, сунцобрани и
штапови за ходање; бичеви, сарачка и седла река
роба.
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20 намештај, огледала, оквири за слике; плуте,
трске, рогоза, врбовог прућа, рога, кости, слоноваче,
китове кости, шкољки, ћилибара, седефа, морске
пене и замене свих ових материјала, или од пластике.
21 кућне или кухињске справе и посуде (које нису
од драгоцених метала или са превлакама од њих);
чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица);
материјали за прављење четки; артикли који се
користе при чишћењу; челична вуна; непрерађено
или полупрерађено стакло (осим стакла које се
користи у грађевинарству); стакларија, порцелан,
фајанс, грнчарија и лончарија .
22 укључује углавном ужад и цераде као фабрички
производ, материјали за пуњење мадраца и сирове
влакнасте текстилне материје.
24 текстил ;прекривачи за кревете и столове.
25
одећа, обућа, покривала за главу.
траке
(пантљике) и гајтани; дугмад, копче и петље,
шпенадле и игле; вештачко цвеће.
27 теписи, асуре, простирке и отирачи, линолеум и
други материјали за покривање подова; прекривачи
за зидове (нетекстилни). 28 игре и играчке; украси
за јелке.
35 оглашавање и рекламирање путем свих врста
средстава јавног информисања и путем било којих
медија, растурање огласних материјала; вођење
послова; пословно управљање и помоћ у пословном
управљању;
организациона
саветовања;
канцеларијски
послови;
пословне
процене;
књиговодствене услуге; професионалне пословне
консултације; пословна истраживања; маркетиншке
студије, анализе и истраживања; организовање
изложби, сајмова у приредби у привредне или
рекламне сврхе.
38 телекомуникационе услуге. 39 транспортне
услуге свим видовима ваздушног, копненог, речног
лли поморског саобраћаја; паковање робе и
складиштење робе а нарочито алкохолних и
безалкохолних пића; организовање путовања;
посредовање у транспорту; испорука робе; услуге
набдевања, дистрибуције и испоруке воде.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; организовање и
приређивање конференција, конгреса, семинара,
симпозијума, колоквијума, спортских такмичења;
управљање (менаџмент) спортским приредбама. 3
услуге припремања хране и пића; услуге
привременог смештаја; услуге које пружају
ресторани, кафане, кафићи, кафетерије, снек-барови
и сва друга места где се служи храна и пиће.
(210) Ж- 2022-521

(220) 23.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) MIZAN LINE DOO, Херцеговачка 234, 36300,
Нови Пазар, RS
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(531) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.17
(511) 25 одећа за мушкарце, жене и децу; спортска
одећа за загревање, одећа за трчање, тренерке,
опрема за џогинг; женске блузе изједна са гаћицама,
трикои, хулахопке, дечија одећа за игру, одећа за
купање и плажу, панталоне фармерице, џинс,
спортске гаћице, гимнастичке гаћице, блузе, сакои;
спортски сакои, кошуље, спортске мајице, т-мајице
са кратким рукавима, плетене мајице, поло мајице,
пуловери, џемпери, прслуци, мајице-поткошуље без
рукава, блејзери, радни комбинезони, униформе:
одећа за игру, јакне, зимски капути, ветровке, кожне
јакне, сукње, хаљине, траке за чело, делови одеће
који се носе око врата, кравате, ешарпе, мараме за
око врата, шалови, одећа за спавање, спаваћице,
пижаме, одећа за кишу, рукавице, кућна одећа, доње
рубље, слип-гаћице, гаће, мушке гаћице, чарапе,
кратке чарапе; покривачи за главу, шешири, капе,
штитници, капуљаче, беретке.
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(511) 16 леци, флајери; штампане ствари; штампани
информативни листови; календари; канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; карте.
41 разонода; услуге клађења; онлајн пружање услуга
игрица виртуелне стварности путем рачунарске мреже;
организација и пружанје услуга игара и такмичења
путем интернета; пружање услуга казина (игре на срећу);
услуге електронских игара путем интернета; забава у
виду виртуелних спортских лига; забава у виду
спортских такмичења; забава у виду спортских турнира;
забава у виду спортских утакмица; пружање
информација које се односе на спортске догађаје.
43 обезбеђување хране и пића у ресторанима и
баровима; припрема хране и пића.
(210) Ж- 2022-587

(220) 30.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) LA FANTANA SRL, 8C Garii Obor Street,
District 2, Bucharest, RO
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-542

(220) 24.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Preduzeće za trgovinu i usluge BEO IMPERA
d.o.o. Beograd, Милентија Поповића 5в,
11070, Београд, RS
(740) Срђана Јаковљевић, Гајева 7/1, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.10; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
<IF:бела, црна, жута C=0 М=0 Y=64 К=0, C=0 М=0
Y=75 К=0,C=0 М=20 Y=100 К=0, C=0 М=30 Y=100
К=0, C=0 М=40 Y=100 К=0<>@(591) бела, црна,
жута C=0 М=0 Y=64 К=0, C=0 М=0 Y=75 К=0,
C=0 М=20 Y=100 К=0, C=0 М=30 Y=100 К=0, C=0
М=40 Y=100 К=0
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(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
(511) 11 апарати за расхлађену пречишћену воду;
апарати за воду; стерилизатори воде; танкови за воду
под притиском; апарати за филтрирање воде; апарати
за кондиционирање воде; апарати за точење
расхлађених пића; апарати за прочишћавање воде за
кућне потребе; апарати за озонизацију воде; апарати
за хлађење воде; боце за филтрирање воде које се
продају празне.
32
воде [пића]; вода за пиће; газирана вода;
пречишћена вода за пиће; негазирана вода;
минерална вода [пиће]; флаширана вода за пиће;
вода обогаћена нутријентима; вода обогаћена
минералима [напици]; стоне воде.
35
маркетинг за забавне догађаје; промоција
посебних догађаја; организовање догађаја, изложби,
сајмова и приредби за комерцијалне, промотивне и
рекламне потребе; промотивне услуге за забавне
догађаје; рекламне и маркетиншке услуге које се
пружају путем блогова; испитивање јавног мњења;
рекламне, промотивне и маркетиншке услуге; услуге
односа са јавношћу; презентација робе; услуге
презентације и излагања робе; услуге изложби и
сајмова; дистрибуција рекламног, маркетиншког и
ЗИС / RS / IPO
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промотивног материјала; саветовање из области
оглашавања, маркетинга и промотивних активности,
саветодавне услуге и асистенција; услуге малопродаје
и велепродаје; изнајмљивање аутомата за продају;
продаја на јавним аукцијама воде, негазиране воде,
минерална воде, апарата за воду, пластичних чаша,
пластичних тањира, пластичних флаша, пластичних
подметача за чаше, пластичних калупа за коцкице
леда; онлајн малопродаја воде, негазиране воде,
минерална воде, апарата за воду, пластичних чаша,
пластичних шоља, пластичних тањира, пластичних
флаша, пластичних подметача за чаше, пластичних
калупа за коцкице леда, пластичних чинија.
39 превоз и достава робе; услуге превоза робе и
терета и селидбене услуге; паковање и складиштење
робе; услуге складиштења у хладњачама; услуге
складиштења
у контејнерима;
изнајмљивање
контејнера; изнајмљивање просторија за хлађење;
услуге трезора; услуге складиштења робе у
магацинима; амбалажирање предмета за превоз;
услуге амбалажирања.
41 услуге образовања, забаве и спорта; објављивање
уредничког садржаја сајтова доступних преко глобалне
рачунарске мреже; извођење наставних семинара;
извођење изложби у забавне сврхе; услуге изложбе у
забавне сврхе; продукција забаве у облику звучних и
видео записа; пружање услуга забаве онлајн;
организовање такмичења у забавне сврхе; пружање
онлајн обуке; организовање догађаја у забавне сврхе;
организација догађаја, изложби, сајмова и приредби у
забавне сврхе; организовање забавних догађаја у сврхе
презентације производа; организовање забавних догађаја
у сврхе излагања производа; организовање забавних
догађаја у вези са пићима, прехрамбеним производима,
апаратима за храну и пиће.
43
изнајмљивање аутомата за воду за пиће;
изнајмљивање фонтана за пиће; изнајмљивање
јединица за точење загрејаних и охлађених напитака,
осим аутомата за продају; машине за точење пића
(изнајмљивање).
(210) Ж- 2022-588

(220) 30.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Voćar S&M d.o.o., Максима Горког 9а, 11420,
Смедеревска Паланка, RS
(540)

Ж
(531) 05.01.05; 05.01.16; 27.05.01; 27.05.02
(511) 29 конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желеи, џемови, компоти; уља и масти
за исхрану.
30 кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач,
брашно и производи од житарица; хлеб, пецива и
кондиторски производи; шећер, мед, меласа; со,
додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље;
сирће, сосови и други додаци јелу.
32 безалкохолни напици; воћни напици и воћни
сокови; сирупи и други препарати за прављење
безалкохолних напитака.
(210) Ж- 2022-589

(220) 30.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Бекамент предузеће за инжењеринг, промет
и услуге ДОО , Устаничка 128а, 11010, Београд, RS
(740) Адвокат Владимир К. Димитријевић, Адмирала
Гепрата 7, 11000 Београд
(540)

(531) 26.01.03; 26.01.16; 26.01.24; 26.11.03; 26.11.13;
27.05.01
(511) 42 научне и технолошке услуге, као и услуге
остраживања 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- 2022-590

(220) 30.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) YG Nederland B.V., Heiligeweg 39 A, 1012XP
Amsterdam, NL
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.25; 09.07.25; 27.05.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, жута
(511) 30 кондиторски производи; чоколада; пекарски
производи; слаткиши (бомбоне), чоколадице и
жвакаће гуме; слаткиши; бомбоне; желе зрна;
лизалице; тврде бомбоне; карамеле; лед, сладоледи,
смрзнути јогурти и сорбеи; кекси; колачи; колачићи;
тако чипс; кукурузни чипс; чипс (производи од
ЗИС / RS / IPO
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житарица); кокице; пецива, торте, тартови и
бисквити (колачићи); палачинке; пица; сендвичи;
шећери, природни заслађивачи, слатки премази и
пунила, со, зачини, ароме и зачински прилози
(кондименти); кафа, чајеви и какао и њихове замене.
35
велепродајне услуге у вези са бомбонама,
колачићима, чипсом, кокицама, жвакаћим гумама,
ледом, маршмелоима (слаткиши од слеза), десертима
и колачима; велепродајне услуге у вези са пекарским
производима,
кондиторским
производима,
чоколадом, десертима, слаткишима (бомбоне),
чоколадицама,
жвакаћим
гумама,
ледом,
сладоледима, смрзнутим јогуртима и сорбеима;
малопродајне услуге у вези са бомбонама,
слаткишима, чоколадицама, кексима, чипсом,
кокицама, жвакаћим гумама, ледом, маршмелоима
(слаткиши од слеза), десертима и колачима;
малопродајне услуге у вези са пекарским
производима,
кондиторским
производима,
чоколадом, десертима, слаткишима (бомбоне),
чоколадицама, жвакаћим гумама, ледом, сладоледом,
смрзнутим јогуртима и сорбеима; услуге онлајн
малопродаје у вези са бомбонама, слаткишима,
чоколадицама, кексима, чипсом, кокицама, жвакаћим
гумама, ледом, маршмелоима (слаткиши од слеза),
десертима и колачима; услуге онлајн малопродаје у
вези са пекарским производима, кондиторским
производима, чоколадом, десертима, слаткишима
(бомбоне), чоколадицама, жвакаћим гумама, ледом,
сладоледима, смрзнутим јогуртима и сорбеима;
услуге организовања трговачких трансакција и
услуге информисања потрошача; услуге оглашавања,
маркетинга
и
промоције;
услуге
пословне
асистенције, услуге управљања и административне
услуге; услуге пословног саветовања; услуге
пословног менаџмента за продавнице; услуге
маркетинга; услуге маркетинга производа; услуге
пословног саветовања и консултација у вези са
франшизама; услуге пружања асистенције (пословне)
у оснивању франшиза; услуге пружања асистенције
(пословне) у раду франшиза; услуге аистенције у
управљању франшизним комерцијалним пословним
менаџментом; услуге пословног саветовања у вези са
оснивањем
и
радом
франшиза;
услуге
администрације у пословима везаним за франшизе;
услуге везане за технологију, промоцију и познавање
робе; услуге везане за технологију, промоцију и
познавање
производа;
услуге
комерцијалног
информисања и саветовања потрошаче (кориснички
сервис); услуге уређења излога малопродајних
објеката; услуге презентације производа и услуге
излагања производа; услуге управљања људским
ресурсима; услуге кадровског менаџмента; услуге
увоза
и
извоза;
услуге
асистенције
у
комерцијализацији производа, у оквиру уговора о
франшизи.
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(210) Ж- 2022-591

(220) 30.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) YG Nederland B.V., Heiligeweg 39 A, 1012XP
Amsterdam, NL
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

CANDY CAT
(511) 30 кондиторски производи; чоколада; пекарски
производи; слаткиши (бомбоне), чоколадице и
жвакаће гуме; слаткиши; бомбоне; желе зрна;
лизалице; тврде бомбоне; карамеле; лед, сладоледи,
смрзнути јогурти и сорбеи; кекси; колачи; колачићи;
тако чипс; кукурузни чипс; чипс (производи од
житарица); кокице; пецива, торте, тартови и
бисквити (колачићи); палачинке; пица; сендвичи;
шећери, природни заслађивачи, слатки премази и
пунила, со, зачини, ароме и зачински прилози
(кондименти); кафа, чајеви и какао и њихове замене.
35
велепродајне услуге у вези са бомбонама,
колачићима, чипсом, кокицама, жвакаћим гумама,
ледом, маршмелоима (слаткиши од слеза), десертима
и колачима; велепродајне услуге у вези са пекарским
производима,
кондиторским
производима,
чоколадом, десертима, слаткишима (бомбоне),
чоколадицама,
жвакаћим
гумама,
ледом,
сладоледима, смрзнутим јогуртима и сорбеима;
малопродајне услуге у вези са бомбонама,
слаткишима, чоколадицама, кексима, чипсом,
кокицама, жвакаћим гумама, ледом, маршмелоима
(слаткиши од слеза), десертима и колачима;
малопродајне услуге у вези са пекарским
производима,
кондиторским
производима,
чоколадом, десертима, слаткишима (бомбоне),
чоколадицама, жвакаћим гумама, ледом, сладоледом,
смрзнутим јогуртима и сорбеима; услуге онлајн
малопродаје у вези са бомбонама, слаткишима,
чоколадицама, кексима, чипсом, кокицама, жвакаћим
гумама, ледом, маршмелоима (слаткиши од слеза),
десертима и колачима; услуге онлајн малопродаје у
вези са пекарским производима, кондиторским
производима, чоколадом, десертима, слаткишима
(бомбоне), чоколадицама, жвакаћим гумама, ледом,
сладоледима, смрзнутим јогуртима и сорбеима;
услуге организовања трговачких трансакција и
услуге информисања потрошача; услуге оглашавања,
маркетинга
и
промоције;
услуге
пословне
асистенције, услуге управљања и административне
услуге; услуге пословног саветовања; услуге
пословног менаџмента за продавнице; услуге
маркетинга; услуге маркетинга производа; услуге
пословног саветовања и консултација у вези са
франшизама; услуге пружања асистенције (пословне)
у оснивању франшиза; услуге пружања асистенције
ЗИС / RS / IPO
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(пословне) у раду франшиза; услуге аистенције у
управљању франшизним комерцијалним пословним
менаџментом; услуге пословног саветовања у вези са
оснивањем
и
радом
франшиза;
услуге
администрације у пословима везаним за франшизе;
услуге везане за технологију, промоцију и познавање
робе; услуге везане за технологију, промоцију и
познавање
производа;
услуге
комерцијалног
информисања и саветовања потрошаче (кориснички
сервис); услуге уређења излога малопродајних
објеката; услуге презентације производа и услуге
излагања производа; услуге управљања људским
ресурсима; услуге кадровског менаџмента; услуге
увоза
и
извоза;
услуге
асистенције
у
комерцијализацији производа, у оквиру уговора о
франшизи.
(210) Ж- 2022-592

(220) 30.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) YG Nederland B.V., Heiligeweg 39 A, 1012XP
Amsterdam, NL
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24; 03.01.25; 09.07.25;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, сива, бела
(511) 30 кондиторски производи; чоколада; пекарски
производи; слаткиши (бомбоне), чоколадице и
жвакаће гуме; слаткиши; бомбоне; желе зрна;
лизалице; тврде бомбоне; карамеле; лед, сладоледи,
смрзнути јогурти и сорбеи; кекси; колачи; колачићи;
тако чипс; кукурузни чипс; чипс (производи од
житарица); кокице; пецива, торте, тартови и
бисквити (колачићи); палачинке; пица; сендвичи;
шећери, природни заслађивачи, слатки премази и
пунила, со, зачини, ароме и зачински прилози
(кондименти); кафа, чајеви и какао и њихове замене.
35
велепродајне услуге у вези са бомбонама,
колачићима, чипсом, кокицама, жвакаћим гумама,
ледом, маршмелоима (слаткиши од слеза), десертима
и колачима; велепродајне услуге у вези са пекарским
производима,
кондиторским
производима,
чоколадом, десертима, слаткишима (бомбоне),

ЗИС / RS / IPO
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чоколадицама,
жвакаћим
гумама,
ледом,
сладоледима, смрзнутим јогуртима и сорбеима;
малопродајне услуге у вези са бомбонама, слаткишима,
чоколадицама, кексима, чипсом, кокицама, жвакаћим
гумама, ледом, маршмелоима (слаткиши од слеза),
десертима и колачима; малопродајне услуге у вези са
пекарским производима, кондиторским производима,
чоколадом,
десертима,
слаткишима (бомбоне),
чоколадицама, жвакаћим гумама, ледом, сладоледом,
смрзнутим јогуртима и сорбеима; услуге онлајн
малопродаје у вези са бомбонама, слаткишима,
чоколадицама, кексима, чипсом, кокицама, жвакаћим
гумама, ледом, маршмелоима (слаткиши од слеза),
десертима и колачима; услуге онлајн малопродаје у
вези са пекарским производима, кондиторским
производима, чоколадом, десертима, слаткишима
(бомбоне), чоколадицама, жвакаћим гумама, ледом,
сладоледима, смрзнутим јогуртима и сорбеима; услуге
организовања трговачких трансакција и услуге
информисања
потрошача;
услуге
оглашавања,
маркетинга и промоције; услуге пословне асистенције,
услуге управљања и административне услуге; услуге
пословног саветовања; услуге пословног менаџмента за
продавнице; услуге маркетинга; услуге маркетинга
производа;
услуге
пословног
саветовања
и
консултација у вези са франшизама; услуге пружања
асистенције (пословне) у оснивању франшиза; услуге
пружања асистенције (пословне) у раду франшиза;
услуге аистенције у управљању франшизним
комерцијалним пословним менаџментом; услуге
пословног саветовања у вези са оснивањем и радом
франшиза; услуге администрације у пословима везаним
за франшизе; услуге везане за технологију, промоцију и
познавање робе; услуге везане за технологију,
промоцију
и
познавање
производа;
услуге
комерцијалног информисања и саветовања потрошаче
(кориснички сервис); услуге уређења излога
малопродајних објеката; услуге презентације производа
и услуге излагања производа; услуге управљања
људским ресурсима; услуге кадровског менаџмента;
услуге увоза и извоза; услуге асистенције у
комерцијализацији производа, у оквиру уговора о
франшизи.
(210) Ж- 2022-595

(220) 30.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. ,
Clarendon House, 2 Church Street, HM11 Hamilton, BM
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

ESSIENT
(511) 5 пестициди; хербициди.
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(210) Ж- 2022-596

(220) 30.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 01.03.02; 01.15.09; 01.15.23; 25.05.02; 25.12.01;
26.04.08; 26.04.16; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) зелена, бела, плава
(511) 3 препарати за бељење и друге супстанце за прање
веша; препарати за чишцење, полирање, рибање и
абразивни препарати; адитиви за прање веша; препарати
за прање веша; детердженти за веш; течности за прање
веша; препарати за намакање веша; супстанце за
употребу приликом прања веша; средства за испирање
веша; етерична уља као мириси за употребу приликом
прања веша; мирисни препарати за употребу приликом
прања веша; сапуни и гелови; производи за испирање и
препарати за омекшавање; омекшивачи за веш.
5 препарати за уништавање гамади који се користе у
прању веша; фунгициди, хербициди; гермициди;
дезинфексциона
средства
за
употребу
у
домаћинству; дезинфекциона средства за употребу у
прању веша; дезинфекциона средства за употребу у
испирању веша; гермицидни детердженти; сапуни и
детердженти са дезинфекционим дејством; средства
за дезинфекцију за употребу у домацинству.
16 посуде, футроле, материјали за паковање и кутије
од картона или ојачаног папира или пластике или
регенерисане целулозе.
(210) Ж- 2022-597

(220) 30.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)
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(531) 01.03.02; 01.15.09; 01.15.23; 25.05.02; 25.12.01;
26.04.08; 26.04.16; 29.01.15
(591) зелена, бела, плава, жута, црвена, љубичаста
(511) 3 препарати за бељење и друге супстанце за
прање веша; препарати за чишцење, полирање,
рибање и абразивни препарати; адитиви за прање
веша; препарати за прање веша; детердженти за веш;
течности за прање веша; препарати за намакање
веша; супстанце за употребу приликом прања веша;
средства за испирање веша; етерична уља као
мириси за употребу приликом прања веша; мирисни
препарати за употребу приликом прања веша; сапуни
и гелови; производи за испирање и препарати за
омекшавање; омекшивачи за веш.
5 препарати за уништавање гамади који се користе у
прању веша; фунгициди, хербициди; гермициди;
дезинфексциона
средства
за
употребу
у
домаћинству; дезинфекциона средства за употребу у
прању веша; дезинфекциона средства за употребу у
испирању веша; гермицидни детердженти; сапуни и
детердженти са дезинфекционим дејством; средства
за дезинфекцију за употребу у домацинству.
16 посуде, футроле, материјали за паковање и кутије
од картона или ојачаног папира или пластике или
регенерисане целулозе.
(210) Ж- 2022-598

(220) 30.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 01.03.02; 01.15.09; 01.15.23; 25.05.02; 25.12.01;
26.04.08; 26.04.16; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) зелена, бела, плава, жута
(511) 3 препарати за бељење и друге супстанце за
прање веша; препарати за чишцење, полирање,
рибање и абразивни препарати; адитиви за прање
веша; препарати за прање веша; детердженти за веш;
течности за прање веша; препарати за намакање
веша; супстанце за употребу приликом прања веша;
средства за испирање веша; етерична уља као
мириси за употребу приликом прања веша; мирисни
препарати за употребу приликом прања веша; сапуни
и гелови; производи за испирање и препарати за
омекшавање; омекшивачи за веш.
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5 препарати за уништавање гамади који се користе у
прању веша; фунгициди, хербициди; гермициди;
дезинфексциона
средства
за
употребу
у
домаћинству; дезинфекциона средства за употребу у
прању веша; дезинфекциона средства за употребу у
испирању веша; гермицидни детердженти; сапуни и
детердженти са дезинфекционим дејством; средства
за дезинфекцију за употребу у домацинству.
16 посуде, футроле, материјали за паковање и кутије
од картона или ојачаног папира или пластике или
регенерисане целулозе.
(210) Ж- 2022-599

(220) 30.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Observer Digital DOO, Дрењачка 4,
11000, Лештане-Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

ROSHTEIN
(511) 9 рачунарски софтвер за управљање онлајн
играма; софтвер за забаву; мултимедијални софтвер;
платформе рачунарског софтвера; софтвер за
електронске игре; рачунарски програми за
управљање мрежама; интерактивни мултимедијални
програми за рачунарске игре; софтвер за клађење;
рачунарски апликацијски софтвер за стриминг
аудио-визуелног
медијског
садржаја
путем
интернета; мобилне апликације; програми за
интерактивне видео игре; мобилне апликације које се
могу преузимати; софтвер за електронске игре за
мобилне телефоне; рачунарски апликацијски
софтвер за мобилне телефоне; апликације за мобилне
уређаје које се могу преузети; рачунарске игре;
софтвер за рачунарске игре; програми за рачунарске
игре који се могу преузети; рачунарски програми;
рачунарски мишеви; подлоге за рачунарске мишеве;
слушалице; конзоле за слушалице; софтвери;
тастатуре.
16 налепнице; лепљиве налепнице; оловке; постери;
штампане ствари.
21 шоље; чаше за пиће; шољице.
25
одећа; дуксерице са капуљачом; мајице;
покривала за главу.
28 слот машине (апарати за забаву на жетоне); слот
машине (машине за игре); слот машине (уређаји за
игре); жетони за игре; точак за рулет; спортске игре;
машине са играма за забаву; машине за видео игре.
35 саветовање из области оглашавања, маркетинга и
промотивних активности, саветодавне услуге и
асистенција; партнерски маркетинг; консултантске
услуге из области партнерског маркетинга;
дистрибуција
огласног,
маркетиншког
и
промотивног
материјала;
услуге
програма

ЗИС / RS / IPO

Ж
лојалности, подстицаја и бонуса; обезбеђивање
огласног простора, времена и услуге огласних
медија; рекламирање за друге на интернету;
рекламирање преко мобилних телефонских мрежа;
услуге електронске трговине, наиме пружање
информација
о
производима
путем
телекомуникационих мрежа у рекламне и продајне
сврхе; услуге онлајн малопродаје везане за одевање;
рекламирање за друге на интернету, наиме пружање
онлајн огласних видео снимака за производе и услуге
везане за игре.
38 обезбеђење корисничког приступа глобалној
рачунарској мрежи; телекомуникације; омогућавање
приступа веб страницама на интернету; омогућавање
приступа веб страницама за коцкање и игре на
интернету; омогућавање приступа мултимедијалним
садржајима на интернету; стриминг (проток) аудио и
видео материјала на интернету; стриминг (проток)
података;
услуге
интернетског
емитовања;
омогућавање приступа садржају, веб страницама и
порталима; пренос видео садржаја, филмова, слика,
текста, фотографија, игара, садржаја који су
створили корисници, аудио садржаја и информација
путем интернета.
41 услуге онлајн играња; услуге игара за потребе забаве;
услуге казина, игара и коцкања; пружање онлајн
информација у области забаве рачунарским играма;
услуге казина; изнајмљивање казино игара; услуге
клађења; квизови; омогућавање онлајн рачунарских
игара; услуге разоноде, наиме пружање онлајн
рачунарских игара; онлајн игре на рачунарској мрежи;
услуге игара које се пружају комуникацијом помоћу
рачунарских терминала или мобилних телефона;
уређивање видео записа; монтажа видео снимака;
пружање услуга казина [игре на срећу]; пружање услуга
аутомата за аркадне игрице; услуге онлајн игара које се
пружају са мобилних уређаја; услуге разоноде, наиме,
пружање онлајн видео записа за игре; услуге разоноде,
организовање емисија у сврхе разоноде, организовање
визуелне разоноде преко интернета; услуге приказивања
видео снимака; услуге видео разоноде; снимање
видеорекордером; производња видео записа; пружање
видео разоноде путем веб страница; аудио, видео и
мултимедијална продукција и фотографија.
42 развој рачунарског софтвера; дизајнирање и
развијање веб страница на интернету; програмирање
софтвера за информационе платформе на интернету;
дизајнирање игара; електронско складиштење
забавног
медијског
садржаја;
хостинг
мултимедијалног
забавног
садржаја;
развој
интерактивног мултимедијалног софтвера; хостинг
платформи за е-трговину на интернету; хостинг
платформи на интернету; хостинг електронских
мрежних садржаја за друге за размену мрежних
садржаја; развијање и дизајнирање мобилних
апликација.
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Ж
(210) Ж- 2022-600

(220) 30.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Observer Digital DOO, Дрењачка 4, 11000,
Лештане-Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.02; 02.01.04; 02.09.12; 24.01.15;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(591) окер, браон, светло зелена, бела, сива, црна
(511) 9 рачунарски софтвер за управљање онлајн
играма; софтвер за забаву; мултимедијални софтвер;
платформе рачунарског софтвера; софтвер за
електронске игре; рачунарски програми за управљање
мрежама; интерактивни мултимедијални програми за
рачунарске игре; софтвер за клађење; рачунарски
апликацијски софтвер за стриминг аудио-визуелног
медијског садржаја путем интернета; мобилне
апликације; програми за интерактивне видео игре;
мобилне апликације које се могу преузимати; софтвер
за електронске игре за мобилне телефоне; рачунарски
апликацијски софтвер за мобилне телефоне; апликације
за мобилне уређаје које се могу преузети; рачунарске
игре; софтвер за рачунарске игре; програми за
рачунарске игре који се могу преузети; рачунарски
програми; рачунарски мишеви; подлоге за рачунарске
мишеве; слушалице; конзоле за слушалице; софтвери;
тастатуре.
16 налепнице; лепљиве налепнице; оловке; постери;
штампане ствари.
21 шоље; чаше за пиће; шољице.
25
одећа; дуксерице са капуљачом; мајице;
покривала за главу.
28 слот машине (апарати за забаву на жетоне); слот
машине (машине за игре); слот машине (уређаји за
игре); жетони за игре; точак за рулет; спортске игре;
машине са играма за забаву; машине за видео игре.
35 саветовање из области оглашавања, маркетинга и
промотивних активности, саветодавне услуге и
асистенција; партнерски маркетинг; консултантске
услуге из области партнерског маркетинга;
дистрибуција
огласног,
маркетиншког
и
промотивног
материјала;
услуге
програма
лојалности, подстицаја и бонуса; обезбеђивање
огласног простора, времена и услуге огласних
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медија; рекламирање за друге на интернету;
рекламирање преко мобилних телефонских мрежа;
услуге електронске трговине, наиме пружање
информација
о
производима
путем
телекомуникационих мрежа у рекламне и продајне
сврхе; услуге онлајн малопродаје везане за одевање;
рекламирање за друге на интернету, наиме пружање
онлајн огласних видео снимака за производе и услуге
везане за игре.
38 обезбеђење корисничког приступа глобалној
рачунарској мрежи; телекомуникације; омогућавање
приступа веб страницама на интернету; омогућавање
приступа веб страницама за коцкање и игре на
интернету; омогућавање приступа мултимедијалним
садржајима на интернету; стриминг (проток) аудио и
видео материјала на интернету; стриминг (проток)
података;
услуге
интернетског
емитовања;
омогућавање приступа садржају, веб страницама и
порталима; пренос видео садржаја, филмова, слика,
текста, фотографија, игара, садржаја који су
створили корисници, аудио садржаја и информација
путем интернета.
41 услуге онлајн играња; услуге игара за потребе
забаве; услуге казина, игара и коцкања; пружање
онлајн информација у области забаве рачунарским
играма; услуге казина; изнајмљивање казино игара;
услуге клађења; квизови; омогућавање онлајн
рачунарских игара; услуге разоноде, наиме пружање
онлајн рачунарских игара; онлајн игре на
рачунарској мрежи; услуге игара које се пружају
комуникацијом помоћу рачунарских терминала или
мобилних телефона; уређивање видео записа;
монтажа видео снимака; пружање услуга казина
[игре на срећу]; пружање услуга аутомата за аркадне
игрице; услуге онлајн игара које се пружају са
мобилних уређаја; услуге разоноде, наиме, пружање
онлајн видео записа за игре; услуге разоноде,
организовање
емисија
у
сврхе
разоноде,
организовање визуелне разоноде преко интернета;
услуге приказивања видео снимака; услуге видео
разоноде; снимање видеорекордером; производња
видео записа; пружање видео разоноде путем веб
страница; аудио, видео и мултимедијална продукција
и фотографија.
42 развој рачунарског софтвера; дизајнирање и
развијање веб страница на интернету; програмирање
софтвера за информационе платформе на интернету;
дизајнирање игара; електронско складиштење
забавног
медијског
садржаја;
хостинг
мултимедијалног
забавног
садржаја;
развој
интерактивног мултимедијалног софтвера; хостинг
платформи за е-трговину на интернету; хостинг
платформи на интернету; хостинг електронских
мрежних садржаја за друге за размену мрежних
садржаја; развијање и дизајнирање мобилних
апликација.
ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2022-602

(220) 31.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Радован Литричин, Раде Будурина 2,
23316, Београд, RS
(540)

(531) 03.09.18; 17.02.05; 17.02.06; 27.05.01; 29.01.02
(591) златна
(511) 29 поврће, прерађено; конзервисан бели лук.
(210) Ж- 2022-603

(220) 31.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) БЕОГРАДСКИ САЈАМ ДОО, Булевар
војводе Мишића 14, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.06; 26.11.03; 26.11.12; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.10; 27.07.01
(591) љубичаста, црвено-љубичаста, бела, црна.
(511) 35
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
(210) Ж- 2022-604

(220) 31.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) KHAOTICEN DOO BEOGRAD (ZEMUN),
Драгана Ракића 14в, 11080, Земун-Београд, RS
(740) Александра Стојановић, адвокат заједничка
адвокатска канцеларија Доклестић Репић & Гајин,
Петра Кочића 4, 11000, Београд
(540)

Ж
(531) 26.03.23; 26.04.03; 26.15.09; 27.05.01; 27.05.22;
29.01.04; 29.01.06
(591) бела, плава
(511) 42
инсталирање рачунарског софтвера;
софтвер у виду сервиса [SaaS]; развој софтвера у
оквиру издавања софтвера; одржавање рачунарског
софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање
рачунарског
софтвера;
дизајнирање,
развој,
инсталирање и одржавање рачунарског софтвера;
ажурирање и одржавање рачунарског софтвера;
дизајнирање, инсталирање, ажурирање и одржавање
рачунарског софтвера; дизајн и развој рачунарског
софтвера; дизајнирање и ажурирање рачунарског
софтвера; инсталација и одржавање рачунарског
софтвера; надоградња и одржавање рачунарског
софтвера; надоградња рачунарског софтвера;
одржавање и поправка рачунарског софтвера; развој
и ажурирање рачунарског софтвера; развој и
одржавање
рачунарског
софтвера;
развој
рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског
софтвера и програма; изнајмљивање рачунарског
хардвера и софтвера; прилагођавање рачунарског
софтвера; развој и тестирање рачунарског софтвера;
развој рачунарског хардвера и софтвера; дизајн и
развој архитектуре рачунарског софтвера; дизајн и
развој
рачунарског
хардвера
и
софтвера;
дизајнирање,
ажурирање
и
изнајмљивање
рачунарског софтвера; дизајнирање, надоградња и
изнајмљивање рачунарског софтвера; дизајнирање,
одржавање и ажурирање рачунарског софтвера;
дизајнирање,
програмирање
и
одржавање
рачунарског софтвера; дизајнирање, развој и
програмирање рачунарског софтвера; израда,
одржавање, и ажурирање рачунарског софтвера;
инсталација, поправка и одржавање рачунарског
софтвера; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера; инсталација,
одржавање, ажурирање и надоградња рачунарског
софтвера; истраживања у области рачунарских
програма и софтвера.
(210) Ж- 2022-605

(220) 31.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(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)

WREC
(511) 25 одећа; бандана мараме; каишеви (одећа);
капе за бејзбол; вунене капе; чизме; капути; костими
за игре са улогама; хаљине; обућа; рукавице;
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Ж
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;
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 рачунарских 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.
(210) Ж- 2022-606

(220) 31.03.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE (a
French société anonyme), 50890, CONDE-SUR-VIRE, FR
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 25.03.03; 25.03.25; 26.04.06; 26.04.22;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) 29 јестива уља и масти; млечни производи и
замене за млеко; сир; маслац; напици са укусом
млека; напици на бази млека; напици на бази јогурта;
млеко; прерађено воће, прерађене печурке,
прерађено поврће, прерађени орашасти плодови и
прерађене махунарке; желеи, джемови, компоти;
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намази на бази воћа и поврћа; припремљени орашасти
плодови; осушени орашасти плодови; украси на бази
воћа за торте и тартове; украси на бази воћа за воћне
пите; воћни желе; намази на бази махунарки; намази
на бази лешника; воћна пулпа; јестиве масти; биљне
масти за храну; биљне масти за кување; уља за храну;
павлака [млечни производи]; десерти на бази млека;
десерти на бази млечних производа; десерти на бази
јогурта; поврће, конзервирано; нарезано воће,
конзервирано; мешавине поврћа (конзервирано,
сушено или кувано); мешавине сувог воћа; мешавине
за ужину које садрже припремљено воће и
припремљене орашасте плодове; јогурт;биљни
намази; биљни јогурт; замена за сир на бази биљне
масти; напици на бази млека која садрже воће; млечни
производи на бази пиринча или замене за млеко,
млечни производи на бази соје или замене за млеко,
млечни производи на бази бадема или замене за
млеко, млечни производи на бази овса или замене за
млеко, млечни производи на бази кокоса или замене за
млеко и млечни производи на бази лешника или
замене за млеко; пиринчано млеко (замена за млеко);
сојино млеко (замена за млеко); бадемово млеко;
кокосово млеко; напици на бази пиринчаног млека,
напици на бази сојиног млека, напици на бази
бадемовог млека, напици на бази овсеног млека,
напици на бази кокосовог млека и напици на бази
млека од лешника; јогурти на бази пиринча, јогурти
на бази соје, јогурти на бази бадема, јогурти на бази
овса, јогурти на бази кокоса и јогурти на бази
лешника; павлака на бази пиринча [млечни
производи], павлака на бази соје [млечни производи],
павлака на бази бадема [млечни производи], павлака
на бази овса [млечни производи], павлака на бази
кокоса [млечни производи] и павлака на бази лешника
[млечни производи]; јогурти типа пудинга на бази
пиринча, јогурти типа пудинга на бази соје, јогурти
типа пудинга на бази бадема, јогурти типа пудинга на
бази овса, јогурти типа пудинга на бази кокоса и
јогурти типа пудинга на бази лешника; десерти на
бази замене за млеко; прехрамбени производи на
биљној бази, нарочито за употребу као сир, односно
нарезани, нарендани, блок сиреви и мазиви сиреви на
биљној бази; преливи за салату на биљној бази;
павлака на биљној бази; путер на биљној бази; екстра
свеж маргарин; јогурт на биљној бази; замена за
јогурт на бази биљне масти; замена за павлаку на бази
биљне масти; замена за путер на бази биљне масти;
напици на бази млека ароматизовани чоколадом.
30 кафа, чај, какао и њихове замене; напици на бази
чоколаде; чоколада; чоколадни напици са млеком;
лед, сладолед, смрзнути јогурт и сорбеи; сладолед на
бази млечних производа; сладолед; сладолед
[десерт]; воћни сладолед; смрзнути десерти на бази
млечних производа; вегански јестиви лед; лед за
освежење; јестиви лед; пецива, торте, тартови и
ЗИС / RS / IPO
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кекси; храна која садржи какао [као главни састојак];
храна на бази какаа; кондиторски производи на бази
млечних
производа;
чоколадни
слаткиши
неприлагођени за медицинску употребу; чоколадни
украси за кондиторске производе; намази на бази
чоколаде; чоколадни намази који садрже орашасте
плодове; готова храна у облику умака; базе за пице;
слана пецива; слатке или слане пите; шећери, природни
заслађивачи, слатки премази и филови; пчелињи
производи за употребу у исхрани; слатки преливи и
филови; сирупи и меласа; намирнице на бази шећера за
прављење десерта; храна на бази шећера за
заслађивање десерта; природни заслађивачи; пецива;
свеже пециво; тесто [пецива]; припремљени десерти
[пецива]; колачи; јестиви лед на бази пиринча, јестиви
лед на бази соје, јестиви лед на бази бадема, јестиви лед
на бази овса, јестиви лед на бази кокоса и јестиви лед
на бази лешника; сладолед на бази пиринча, сладолед
на бази соје, сладолед на бази бадема, сладолед на бази
овса, сладолед на бази кокоса и сладолед на бази
лешника; смрзнути јогурт на бази пиринча
[посластичарски], смрзнути јогурт на бази соје
[посластичарски], смрзнути јогурт на бази бадема
[посластичарски], смрзнути јогурт на бази овса
[посластичарски], смрзнути јогурт на бази кокоса
[посластичарски] и смрзнути јогурт на бази лешника
[посластичарски]; пецива на бази пиринча, пецива на
бази соје, пецива на бази бадема, пецива на бази овса,
пецива на бази кокоса и пецива на бази лешника;
посластице на бази пиринча, посластице на бази соје,
посластице на бази бадема, посластице на бази овса,
посластице на бази кокоса и кондиторски производи на
бази лешника; храна на бази овса; десерти у облику
муса на бази пиринча, мус на бази соје, мус на бази
бадема, мус на бази овса, мус на бази кокоса и мус на
бази лешника; напици од чоколаде који садрже млеко;
напици на бази чоколаде са млеком.
(210) Ж- 2022-609

(220) 01.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Naučno društvo - Akademija javnog zdravlja,
Јужни булевар 55, 11000, Врачар-Београд, RS
(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени
заступник у поступцима заштите индустријске
својине, Мишарска 8, 11000, Београд
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.22; 29.01.05; 29.01.06; 29.01.08
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Ж
(591) црна, бела, љубичаста
(511) 16
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
лепкови за канцеларијске и кућне потребе; материјали
за цртање и материјали за уметнике; кичице;
материјали за обуку и наставу; пластични омотачи,
фолије и кесе за умотавање и паковање; штампарска
слова, клишеи; укључујући и папир; постере; штампани
материјал [висока штампа]; новине; недељнике;
штампане публикације; периодичне публикације;
памфлете; билтене; летке; флајере; упијајућу хартију;
карбон папир; бележнице; штампане роковнике;
приручнике; књижице; материјал за обуку [изузев
апарата]; каталоге; књиге; пера; мастила; цртеже;
скице; нацрте.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; укључујући и
академије [образовне]; наставу; обуку; организовање
и вођење конференција; организовање и вођење
конгреса; пружање услуга из области образовања;
припремање и вођење семинара; пренос знања и
искуства [обучавање]; услуге мултимедијалних
библиотека; истраживања у области образовања;
изнајмљивање
читача
електронских
књига.
44
медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре,
хортикултуре и шумарства; укључујући и услуге
медицинских
клиника;
здравствену
негу;
медицинску помоћ; услуге здравствених центара;
услуге саветовања о здрављу; услуге медицинских
анализа за потребе дијагностике и лечења које
пружају медицинске лабораторије.
(210) Ж- 2022-610

(220) 01.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7,
Geneva, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

PERPETUAL
(511) 14 часовници и часовничарски производи,
наиме сатови, ручни сатови, компоненте за
часовнике и часовничарске производе и прибор за
часовнике и часовничарске производе, часовници и
остали хронометријски инструменти, хронометри,
хронографи (часовничарство), наруквице за сатове,
каишеви за сатове, бројчаници (часовничарство),
кућишта и кутије за излагање сатова, часовника и
накита, часовничарски механизми и њихови делови;
накит; драго камење и полу-драго камење;
племенити метали и њихове легуре; игле (накит).
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Ж
(210) Ж- 2022-613

(220) 01.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Khairat Al Minafie CO for Transport and
General Trading Ltd., 27, boulevard Saborni , 9000,
Varna, BG
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(540)

MAXICO
(511) 34 дуван; дуван за замотавање; замена за
дуван; производи од дувана; ароматизовани дуван;
филтер и за дуван; луле за дуван; сирови дуван;
дуван за жвакање; шибице; сигурносне шибице;
цигаре; цигарете; производи за пушаче; прибор за
пушење; упаљачи за пушаче; пепељаре за пушаче.
(210) Ж- 2022-614

(220) 04.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Vemax Pharma d.o.o. Beograd-Voždovac ,
Мосорска 9, 11000, Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 06.19.05; 26.01.15; 26.01.21; 26.01.22; 26.04.10;
27.05.01; 27.05.14; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.15
(591) црвена, зелена, браон, жута, црна, бела
(511) 4 индустријска уља; уље за подмазивање.
6 ланци од метала.
7 моторна тестера; оштрице тестере; делови машина.
(210) Ж- 2022-618

(220) 04.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Rispekt za više batačića
(511) 30 спремљене грицкалице које се примарно
састоје од зрна кукуруза, житарица, чипс од
кукуруза, тортиља чипс, пита чипс, чипс од пиринча,
колачи од пиринча, крекери од пиринча, крекери,
переце, екструдиране грицкалице, кокице, ушећерене
кокице и кикирики, штанглице (грицкалице).
(531) 19.13.21; 24.13.14; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.01
(591) црвена, наранџаста
(511) 3
немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба.
5
фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови.

(210) Ж- 2022-619

(220) 04.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE
MIDES-MEDTEH DOO BEOGRAD (ZEMUN),
Херцеговачка 26а, 11000, Београд - Земун, RS
(740) Адвокат Михајло Матковић, Антифашстичке
борбе 21д, 11070, Београд - Нови Београд
(540)

(210) Ж- 2022-615

(220) 04.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) ATOMIK OLN DOO preduzeće za proizvodnju
promet i usluge Niš, Топличина 6, 18101, Ниш, RS
(740) Адвокат Ђорђе Веселиновић, Цара Душана бр.
28/6, 18000, Ниш
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(531) 26.11.02; 26.11.08; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, тамноплава, светлоплава, црвена,
тамноцрвена, светлоцрвена, бела
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(511) 10 медицинска опрема; медицински апарати;
магнетне резонанце; сонде; гинеколошке столице;
вифи сонде (wифи-пробес).
37 поправка сонди; поправка мегнетних резонанци;
поправка ултразвукова;поправка
гинеколошких
столица и остале медицинске опреме.
(210) Ж- 2022-634

(220) 04.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000, Београд
(540)

SECTIVON
(511) 5 инсектициди.

Ж
(511) 9 аудио и видео снимци.
16 хартија и картон; штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; материјали
за цртање и материјали за уметнике; материјали за
обуку и наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање; штампарска слова, клишеи.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-646

(220) 06.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight,
Wirral, Merseyside CH62 4ZD, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски
трг
4,
11000,
Београд
(540)

(210) Ж- 2022-635

(220) 04.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen
am Rhein, DE
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000, Београд
(540)

VERSEON
(511) 5 инсектициди.
(210) Ж- 2022-643

(220) 05.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation, 300 Park Avenue, New York, New York
10022, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

MAX WHITE PURPLE REVEAL
(511) 3 немедицинска паста за зубе.
(210) Ж- 2022-644

(220) 05.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731)
NLP
INSTITUT
DOO
BEOGRAD,
Омладинских бригада 86ј, 11070, Нови Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

PREDUSREĆNICA

ЗИС / RS / IPO

(531) 05.03.11; 05.03.13; 26.01.18; 26.01.22; 26.01.24;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06
(591) зелена, светло зелена, бела, црвена
(511) 3 детерџенти; препарати и супстанце, све за
употребу
у
перионицама;
препарати
за
оплемењивање рубља; препарати за избељивање;
препарати за чишћење, полирање, рибање и
нагризање; препарати за прање судова; сапуни;
средства за прање руку; марамице натопљене
препаратима и супстанцама за прање и полирање.
5 дезинфекциона средства; дезинфекциона средства
за хигијенске или санитарне намене; антибактеријски
препарати за хигијенске или санитарне сврхе;
препарати за дезинфекцију за хигијенске или
санитарне сврхе; препарати за уништавање
штеточина, инсеката и штетних животиња;
фунгициди; гермициди; бактерициди; паразитициди;
алгициди; инсектициди; дезодоранси (који нису за
личну употребу); освеживачи ваздуха; репеленти за
инсекте.
(210) Ж- 2022-647

(220) 06.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Андреја Андрејевић, Булевар краља
Александра 130/1/1, Београд-Звездара, RS
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Ж
(540)

(531) 27.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава- pantone 7547C, минт зеленаpantone 346C, бела
(511) 9
апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података, подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење.
35 маркетинг, оглашавање, пословно управљање.
42 услуге индустријске анализе и истраживања;
пројектовање и развој компјутерског хардвера и
софтвера.
(210) Ж- 2022-651

(220) 07.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) RHEI LIFE d.o.o. Beograd, Београдског
батаљона 4, 11030, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, адвокат, Таковска 13,
11000, Београд
(540)

NERVIPLEX
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати;
дијететска
храна
и
супстанце
прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(210) Ж- 2022-653

(220) 07.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Auteco Mobility S.A.S., Vía Las Palmas KM
15+750 Local 104 , Envigado Antioquia , CO
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 01.13.01; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.08
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(591) плава - pantone 3538C, црна - pantone black C
(511) 12 апарати за кретање по земљи, ваздуху или
води; возила, нарочито: електрична возила;
електрична моторна возила; делови возила; мотори,
посебно: мотори за копнена возила; електрични
мотори за возила на два точка; електрични мотори за
аутомобиле; електрични мотори за копнена возила;
мотоцикли, њихови делови и опрема; електрични
аутомобили; електрични бицикли; електрични
моноцикли; скутери на електрични погон [возила].
(210) Ж- 2022-654

(220) 07.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Medicom Healthcare Ltd, Lynton House 7-12
Tavistock Square Kings Cross, London, WC1H 9LT, UK
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

EVOLVE
(511) 3 марамице за очи; средства за испирање
очију, која нису за медицинску употребу; маске за
очи у облику гела; гелови за очи; лосиони за очи;
масти за очи.
5 фармацеутски препарати за очи; офталмолошки
препарати; капи за очи; производи за негу очију за
медицинску употребу; прехрамбени производи и
хранљиви додаци за медицинску употребу који се
односе на очи.
10 фармацеутски апарати и медицински уређаји који
се односе на негу очију; ништа од горе наведеног
што укључује светла, опрему за осветљење или
светлосне терапије.
(210) Ж- 2022-655

(220) 08.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Милош Ђондовић, Вука Караџића 055, 26203,
Опово, Сефкерин, RS
(740) Адвокатско ортачко друштво МОРАВЧЕВИЋ
ВОЈНОВИЋ И ПАРТНЕРИ АОД, Булевар војводе
Бојовића 6-8, 11000, Београд
(540)

(531) 03.01.08; 03.01.24; 24.09.03; 24.09.05; 26.04.15;
26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, наранџаста
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(511) 8
справе за шишање паса; шишачи за
животиње [ручни].
43 услуге прихватилишта за животиње; пансион за
животиње.
44 услуге неге животиња; нега кућних љубимаца.
(210) Ж- 2022-656

(220) 08.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Далибор Tркуља, Крајишка 4, 22320, Инђија, RS
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12, 11000,
Београд
(540)

Ж
(540)

TruPet
(511) 1
прехрамбени адитиви за употребу у
производњи хране за животиње; ензими за употребу
у производњи хране за кућне љубимце; адитиви за
употребу у производњи хране за животиње.
5 адитиви за храну за животиње; суплементи за
храну за животиње; адитиви за храну за кућне
љубимце; суплементи за храну за кућне љубимце;
медицинска храна за животиње.
31 храна за животиње; храна за кућне љубимце.
(210) Ж- 2022-658

(220) 08.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124 Boulevard
de la Pétrusse, Luxembourg L-2330, LU
(740) Ристић & Малешевић доо Београд, Македонска
32, 11000, Београд
(540)

MINDSHARE
(531) 14.07.01; 26.01.16; 26.01.24
(511) 7 држачи сечива [делови машина]; машине за
оштрење [брушење] сечива; сечива за резаче плеве;
сечива, делови машина; стклорезачки дијамант
[делови машина]; резачи, сврдла за бургије [делови
машина]; ножеви [делови машина]; ножеви за
косилице;
ножеви,
електрични.
8 инструменти за оштрење сечива; сечива [оружје];
сечива [ручни алат]; сечива за стругове; сечиво
маказа; резачи сира, неелектрични; резачи обруча
[ручни алат]; маказе за резање грана; вретена за
резање навоја [ручни алати]; алат за резање [ручни
алат]; отварачи са оштрицом; баштенски закривљени
ножеви; дршке ножева; ловачки ножеви; ножеви;
ножеви за калемљење; ножеви за палете; ножеви за
поврће; ножеви за резбарење; ножеви за скалирање;
ножеви за хоби [скалпели]; ножеви за љуштење;
ножеви који се користе при штављењу [ручни алат];
ножеви с дуплом оштрицом; ножићи за бријаче;
поткивачки ножеви; секачи [ножеви]; сребрни есцајг
[кашике, виљушке, ножеви]; стони прибор [кашике,
виљушке, ножеви]; месарске секире, сатаре; секире;
секире
за
урезивање
рупа;
секирице.
16 ножеви за папир [за отварање писама]; ножеви за
стругање [брисање] за канцеларије.
21 отварачи за флаше, електрични и неелектрични.
(210) Ж- 2022-657

(220) 08.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) CAN Technologies, Inc., 15407 McGinty Road
West, Wayzata, MN 55391, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

(511) 35 услуге оглашавања; услуге промоције;
услуге маркетинга; рекламне услуге; услуге односа
са јавношц́у; услуге медијског истраживања и
консултација; услуге куповине медија; планирање,
куповина и преговарање у вези са рекламним и
медијским простором и временом; пословне услуге и
услуге пословног управљања; услуге стратегије
друштвених
медија;
пословно
истраживање,
стратешко планирање, саветодавне и консултантске
услуге за друге у области оглашавања, маркетинга,
комуникација, друштвених медија, промоција и
односа с јавношц́у; услуге креирања, позиционирања
и стратегије бренда; консултантске услуге у вези са
стратегијама
бренда,
управљањем
брендом,
управљањем
односима
с
потрошачима,
маркетиншким циљањем и циљањем потрошача;
производња рекламног материјала и реклама;
креирање рекламних кампања; услуге промоције
продаје, нарочито, промоција робе и услуга
различитих
индустрија
кроз
дистрибуцију
промотивних материјала и давањем савета за
унапређење продаје; услуге управљања односима са
потрошачима; компилација рекламног материјала за
употребу као веб странице на глобалној
компјутерској мрежи; пружање медијских услуга у
области персонализованог оглашавања и маркетинга,
нарочито планирање и куповина медијског времена и
простора за директно маркетиншко оглашавање;
услуге дигиталног и онлајн оглашавања и
маркетинга; услуге интерактивног маркетинга;
услуге оглашавања и маркетиншке услуге које се
пружају путем индиректних метода маркетиншке
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Ж
комуникације, нарочито путем друштвених медија,
упитног маркетинга, интернет маркетинга, мобилног
маркетинга, блоговања и путем других облика
пасивних,
дељивих
или
виралних
канала
комуникације; промоција робе и услуга кроз
спонзорство; организација промотивних кампања и
сродних консултантских услуга; маркетинг догађаја;
промоција извлачења награда, такмичења и
подстицаја потрошача; организација изложби и
сајмова у комерцијалне и рекламне сврхе;
истраживање тржишта и анализа тржишта; услуге
анализе пословних података; услуге испитивања
јавног мњења; анализа и проучавање информација о
потрошачким ставовима и понашању прикупљених
путем истраживања тржишта и рекламних студија;
маркетиншке студије; услуге анализе трендова;
статистичка анализа и компилација; обрада података;
сегментација и профилисање тржишних података;
компилација информација у базе података;
управљање базама података; пружање информација,
савета и консултација у вези са напред наведеним;
пружање напред наведених услуга онлајн из
компјутерске базе података или са глобалне
компјутерске мреже.

(731)
GALENIKA
FITOFARMACIJA
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

a.d.,

(531) 26.01.16; 26.01.18; 26.01.24; 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.04
(591) светло плава, плава
(511) 5
препарати за уништавање штеточина,
фунгициди, хербициди, инсектициди.
(210) Ж- 2022-665

(220) 12.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Предузеће за телекомуникације Телеком Србија
акционарско друштво Београд, Таковска 2, Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2022-660

(220) 08.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Горан Ашанин, Мекензијева 70, Београд, RS
(740) Андријана Поповић, Његошева бр.54/I,
11000, Београд
(540)

(531) 22.01.16; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.10
(511) 41 образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-662

(220) 11.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Александар Милутиновић , Ратних Инвалида
2, 15000, Шабац, RS
(540)

(531) 25.07.07; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена-RGB:237,26,59 CMYK:0,100,80,0 PANTONE
186C
бела-RGB:255,255,255
CMYK:0,0,0,0
PANTONE white
(511) 41 извођење представа уживо; услуге биоскопа,
приказивање филмова у биоскопима; пружање услуга у
области забаве и разоноде; организовање представа,
свечаности (услуге импресарија).
(210) Ж- 2022-666

(220) 07.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Smartians DOO, Жарка Фогараша 35/16,
26000, Панчево, RS
(540)

SILA
(511) 33 алкохолна пића.
(210) Ж- 2022-663
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(531) 01.15.03; 13.01.17; 15.07.01; 20.01.03; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.15
(591) црна, бела, љубичаста, црвена, жута, зелена,
плава, розе, наранџаста
(511) 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.
24
текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
25
одећа, обућа, покривала за главу.
28 игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке.
30 кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за
пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу;
лед (замрзнута вода).
32 пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
препарати за прављење безалкохолних напитака.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови.
38 услуге телекомуникација.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-667

(220) 12.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York 10017, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Ж
44
услуге медицинских информација, наиме
пружање информација у вези са здравственом
заштитом и болестима и поремећајима; онлајн
информативне услуге, наиме пружање веб странице
у вези са здравственом заштитом, болестима и
поремећајима.
(210) Ж- 2022-668

(220) 07.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Лазар Вучић, Обреновићева 2/32, 18000, Ниш, RS
(540)

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15
(591) црна, бела, розе, плава, зелена, жута
(511) 41 образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности; академије
(образовне); настава, обука; продукција представа;
пружање услуга из области образовања; испити из
области образовања; организовање и вођење
радионица (обука).
(210) Ж- 2022-670

(220) 06.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731)
Драгутин
Ковачевић,
Венијамина
Маринковића 70, 32250, Ивањица, RS
(740) Павле Ковачевић, адвокат, Димитрија Парлића
3Б/4, 11050, Београд
(540)

VOAHH
(511) 9 мобилна апликација која се може преузети у
вези са здравственом заштитом; рачунарски софтвер
који се односи на здравствену заштиту.
42 пружање привременог коришћења рачунарског
софтвера који се не може преузети за прикупљање,
анализу, скрининг, обезбеђивање и праћење података
који се односе на здравствену заштиту и болести и
поремећаје; пружање привременог коришћења
рачунарског софтвера који се не може преузети у
вези са здравственом заштитом и болестима и
поремећајима.

ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21
(511) 24 вафл пешкири; вреће за спавање; вреће за
спавање за бебе; вреће за спавање за камповање;
вреће за спавање на надувавање; вреће за спавање са
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Ж
јастуком; еластичне чарапе; етикете од текстила;
етикете од текстила за бар кодове; етикете од
текстила за означавање одевних предмета; етикете од
текстила које се пришивају на одећу; памучни
пешкири; памучни пешкири за лице; памучни
пешкири за руке; пешкири за купање; пешкири за
децу; пешкири за лице од текстила; пешкири за
плажу; пешкири са капуљачом; пешкири са
капуљачом за бебе; простирке за пикник; штампане
памучне тканине; штампане текстилне етикете;
штампани текстилни материјали.
25 атлетске хеланке; бадемантили; беретке; бермуде;
бикини гаћице; бикини горњи делови; бикини доњи
делови; бикини за мушкарце; бикини купаћи
костими; бициклистичка одећа; бициклистичке јакне;
бициклистичке
капе;
бициклистичке
мајице;
бициклистичке патике; бициклистичке хеланке;
бициклистички дресови; бициклистички шорцеви;
боксерице; болера; везена одећа; визири на капама;
визири, штитници од сунца као покривала за главу;
визир качкети; визир качкети [опрема за главу];
виндјакне; водоотпорна обућа; водоотпорна одела за
мотоциклисте; водоотпорна одећа; водоотпорна
спољашња
одећа;
водоотпорне
панталоне
[панталоне]; водоотпорни огртачи; вунена одећа;
вунене јакне; вунене капе; вунене хулахопке; вунене
чарапе; вунени џемпери; вунени шалови; гаће; гаће
пумпарице; гаучо панталоне; голферске капе; горњи
делови за тенис; горњи делови одеће за децу; горњи
делови одеће за жене; горњи делови одеће за
мушкарце; горњи делови одеће за одрасле; горњи
делови са рол-крагном; горњи делови тренерке;
горњи делови тренерки; готова, конфекцијска одећа;
грејачи за врат; грејачи за колена [одећа]; грејачи за
руке [одевни предмети]; грејачи за руке [рукавице
без прстију]; гумирана одећа за скијање на води;
дводелни купаћи костими; дебели зимски капути;
дечија покривала за главу; дечије панталоне; дечије
чарапе; дечији бодији; дечји дољи веш; дечји
комбинезони за игру; доколенице; доњи веш; дољи
веш за бебе; доњи веш за упијање зноја; доњи делови
костима; доњи делови одеће за децу; доњи делови
одеће за жене; доњи делови одеће за мушкарце; доњи
делови одеће за одрасле; доњи делови одеће [одећа];
доњи делови пижама; доњи делови тренерке;
дресови за фудбал; дресови без рукава; дресови за
одбојку; дресови [одећа]; дугачке гаће; дугачке јакне;
дугачке хаљине; дугачки доњи веш; дуге гаће; дуге
зимске капе са кићанком; дуги дамски шалови; дуги
капути са крзненим оковратником; дуже женске
боксерице; дукс мајице; елегантне мушке чарапе;
ешарпе као одећа; женске боксерице [доњи веш];
женске панталоне; женске поткошуље; женски дољи
веш; женски доњи веш до колена; женски
комбинезони; женски костими; женски купаћи
костими; женски шешири који се везују испод браде;
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заштитне капе за скијање; заштитне мајице за водене
спортове [rash guards]; зимске јакне; зимске
рукавице; зимски капути; зној нице; знојнице за
главу; знојнице за тенис; јакне без рукава; јакне за
загрејавање; јакне за јахање; јакне за мотоциклисте;
јакне за пешачење; јакне за планинарење; јакне за
сафари; јакне за скијање на дасци; јакне које
рефлектују светлост; јакне [одећа]; јакне од јеленске
коже; јакне од кашмира; јакне од овчје коже; јакне од
џинса; јакне отпорне на ветар; јакне отпорне на
временске услове; јакне са два лица; јакне са дугим
рукавима; јакне са кратким рукав има; јапанке
[обућа]; јапанке [папуче]; једноделни дресови;
једноделни женски комбинезони са шорцем;
једноделни комбинезони;
једноделни
купаћи
костими; једноделни трикои; кабанице [одећа];
каишеви за струк [одећа]; каишеви [одећа]; каишеви од
имитације коже; каишеви од тканине [одећа]; каки
панталоне [одећа]; комплети [одећа]; кошуље за децу;
кошуље за жене; кошуље за мушкарце; кошуље за
одрасле; кошуље кратких рукава; кошуље са дугим
рукавима; кошуље са дугмићима; кратке панталоне
бермуде; кратке панталоне са трегерима; кратке чарапе;
кратки шортсеви; лагане јакне; лагани џемпери; ланена
одећа; лежерна одећа; мајице; мајице без рукава; мајице
без рукава [топ]; мајице голих рамена; мајице за
трчање; мајице кратких рукава са штампом; мајице
[одећа]; мајице отпорне на ветар; мајице са дугим
рукавима; мајице са капуљачом; мајице са крагнама;
мајице са кратким рукавима; мајице са рол-крагном;
мајице са штампом; одела; одела за водене спортове на
површини воде; одела за воду за једрење на дасци;
одела за воду за сурфинг; одела за скијање на дасци;
одећа; одећа од имитације коже; одећа од коже; одећа
од овчје каже; одећа од плиша; одећа од џинса; одећа
отпорна на ветар; одећа са лед светлом; прслуци;
прслуци-ветровке; прслуци за тренинг; прслуци
[одећа]; пуловери без рукава; пуловери са капуљачом;
пуњене јакне [одећа]; пуњени прслуци; рукавице за
скијање; скафандери за снег; скијашка одела; скијашка
одела за такмичења; скијашка одећа; скијашке јакне;
скијашке капе; скијашке панталоне; спортске јакне;
спортске мајице; термо рукавице за уређаје са екраном
на додир; тренерке; тренерке за децу; тренерке за жене;
тренерке за мушкарце; тренерке за одрасле; трико;
фантомке; фармерице; хавајске кошуље.
26 дрикери; еластичне траке, ластиши; значке за
одећу, које нису од племенитих метала.
(210) Ж- 2022-673

(220) 12.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. ,
Clarendon House, 2 Church Street, HM11 Hamilton, BM
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд

ЗИС / RS / IPO
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(540)

VENZAR
(511) 5
пестициди; инсектициди; хербициди;
фунгициди; нематоциди.
(210) Ж- 2022-675

(220) 12.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

Ж
припремљена јела углавном од меса, рибе, живине,
поврћа или воћа, салате од ракова и рибе, воћне
салате, салате од поврћа, месне салате, рибље салате,
припремљена готова или полу-готова јела од меса,
рибе, поврћа, дивљачи или сира, припремљена јела,
све од меса или производа од меса или рибе и
рибљих производа и или поврћа, воћа или живине, те
све горе наведене робе смрзнуте, укључујући и слане
производе од рибе и паштете.
30
кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; производи од
житарица, колачи, посластице, сладоледи, сорбеи;
чоколада, сосови као зачини; зачини; суши.
35
оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
43 услуге обезбеђивања хране и пића, привремени
смештај, угоститељске услуге, услуге кафетерија,
кетеринг за пића и храну, ресторани, self-service
ресторани, кантине, кафићи, најам и закуп опреме
који се односе на ресторане.
(210) Ж- 2022-679

(531) 01.01.10; 02.09.01; 09.01.11; 09.01.17; 25.01.06;
26.01.22; 26.04.06; 26.04.10; 27.05.01; 27.05.10
(511) 5 пелене и гаћице за одвикавање од пелена
направљене од папира и/или од целулозе, за
једнократну употребу.

(220) 12.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,
18000, Ниш, RS
(740) Младен Јовановић, адвокат, Солунска 18/25,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-677

(220) 12.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,
18000, Ниш, RS
(740) Младен Јовановић, адвокат, Солунска 18/25,
11000, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.09.12; 09.07.01; 09.07.25; 16.03.13;
26.01.04; 26.01.14; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) жута, црвена, црна
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, свежа или конзервирана или кувано
ЗИС / RS / IPO

(531) 08.07.03; 11.01.06; 11.03.09; 24.17.02; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.15
(591) љубичаста, жута, зелена, розе, браон, бела
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач, месне
прерађевине, свежа или конзервирана или кувано
припремљена јела углавном од меса, рибе, живине,
поврћа или воћа, салате од ракова и рибе, воћне
салате, салате од поврћа, месне салате, рибље салате,
припремљена готова или полу-готова јела од меса,
рибе, поврћа, дивљачи или сира, припремљена јела,
све од меса или производа од меса или рибе и
рибљих производа и или поврћа, воћа или живине, те
све горе наведене робе смрзнуте, укључујући и слане
производе од рибе и паштете.
30
кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; производи од
житарица, колачи, посластице, сладоледи, сорбеи;
чоколада, сосови као зачини; зачини; суши.
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Ж
35
оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови.
43 услуге обезбеђивања хране и пића, привремени
смештај, угоститељске услуге, услуге кафетерија,
кетеринг за пића и храну, ресторани, self-service
ресторани, кантине, кафићи, најам и закуп опреме
који се односе на ресторане.
(210) Ж- 2022-693

(220) 13.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) RED PILL PRODUCTION DOO BEOGRAD,
Петра Мркоњића 2, 11000, Београд, RS
(740) Шундерић Б. Бојан, Теразије 29, 11000, Београд
(540)

информација у вези са забавом, музиком, наступима
уживо и забавним догађајима; услуге уређивања у
пост-продукцији у области музике, видеа и филма;
услуге диск џокеја; услуге диск џокеја за забаве и
посебне догађаје.
(210) Ж- 2022-701

(220) 14.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) NOVARTIS AG, , 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева
65,
11000,
Београд
(540)

EZIBREMIQ
(511) 5
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(210) Ж- 2022-703

(220) 14.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Валуатор д.о.о., Вељка Дугошевића 54,
11000, Београд, RS
(540)
(531) 19.13.21; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, црвена
(511) 9 дигитални уређаји за репродукцију музике;
софтвер за компоновање музике; футроле за уређаје за
складиштење музике; дигитална музика која се може
преузети; дигитална музика која се може преузети са
мп3 интернет страница; дигитална музика која се може
преузети са интернета; мелодије звона, слике и музика
који се могу преузети преко глобалне рачунарске
мреже
и
бежичних
уређаја;
лп
плоче.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
35 услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која
се преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје
претходно снимљене музике и филмова који се
преузимају са интернета.
38 пренос дигиталне музике; достава дигиталне музике
путем телекомуникација; испорука дигиталне музике
електронским преносом; омогућавање приступа
интернет страницама са дигиталном музиком.
41 продукција и објављивање музике; продукција
звучних и видео снимака; продукција аудио мастер
снимака; продукција песама за кинематографске
филмове; продукција звучних, музичких и видео
снимака; услуге продукције музичких видео спотова;
организовање, продукција, представљање и вођење
музичких концерата, фестивала, турнеја и других
музичких и културних наступа, догађаја и
активности; услуге студија за снимање музике;
компоновање музике; образовање из области музике
и забаве; услуге снимања музике; услуге
компоновања и транскрипције музике за друге;
омогућавање коришћења онлајн музике, која се не
може преузимати; пружање дигиталне музике која се
не може преузети са интернета; пружање
74

(531) 24.17.20; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.03
(591) тамно зелена, светло зелена
(511) 42 софтвер у виду сервиса [SaaS].
(210) Ж- 2022-705

(220) 12.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Петар Ристић, Цариградска 073, 18000, Нишка
Бања, Ниш, RS
(740) Марко Д. Марковић, адвокат, Страхињића бана
6/4, 18000, Ниш
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04
(591) зелена, плава, наранџаста, жута
(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 у слуге медицинске процене;
професионално саветовање у области медицинске
технологије, медицинских операција и ортопедије;
хирургија; услуге медицинских aнализа за потребе
дијагностике и лечења које пружају медицинске
лабораторије.
(210) Ж- 2022-706

консултантске и информативне услуге које се
пружају путем интернета у вези са фармацеутским
производима.
(210) Ж- 2022-718

(220) 18.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Vinarija Arsenijević, Винча б.б., 34314, Топола, RS
(540)

(220) 15.04.2022.
(442) 31.05.2022.

(731) Novartis AG, 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

DOCTA
(511) 9
рачунарски софтвер, рачунарски
апликативни софтвер, рачунарске базе података,
апликативни софтвер за мобилне уређаје, медији за
дигитално снимање, механизми за опрему за обраду
података, интерфејси за рачунаре, сви за употребу у
области медицине и здравља у вези са прикупљањем,
чувањем и преношењем података и медицинских
информација
о
пацијентима;
електронске
публикације које се могу преузимати а које су
доступне онлајн са база података или интернета,
искључиво за употребу у медицинским и
фармацеутским областима.
41 обука и образовање из области медицине и здравља;
пружање електронских публикација путем глобалне
рачунарске мреже; припрема и одржавање колоквијума,
конференција, конгреса, семинара, симпозијума и
радионица за обуку; све поменуте услуге у вези са
медицинским
и
здравственим
услугама.
44 медицинске услуге, посебно персонализоване
медицинске услуге, услуге медицинске дијагностике
и услуге медицинског лечења; пружање информација
и података за дијагностику и медицинско лечење;
саветовање у области здравља; здравствена нега;
медицинска помоћ; пружање информација о
медицинским услугама; пружање информација о
здрављу укључујући и путем интернета; пружање
медицинских
информација;
консултантске
и
информативне услуге у вези са фармацеутским
производима,
укључујући пружање
података
(информација) који се односе на употребу
фармацеутских
препарата;
услуге
пружања
медицинских
информација
преко
интернета;

ЗИС / RS / IPO

Ж

(531) 26.11.01; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.17; 28.05.00
(511) 33 алкохолна пића, вино.
(210) Ж- 2022-720

(220) 14.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Real Red Respberry d.o.o. Bečej, Змај Јовина
134, 21220, Бечеј, RS
(740) Бојан Мирковић, адвокат, Стражиловска 4/2,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава-Pantone reflex blue, бела
(511) 29
месо; риба; живина; дивљач; месни
екстракти; конзервисано воће; замрзнуто воће;
сушено воће; кувано воће; конзервисано поврће;
замрзнуто поврће; сушено поврће; кувано поврће;
желеи; џемови; компоти; јаја; млечни производи,
нарочито: млеко, сир, путер, јогурт; масти за
исхрану; уља за исхрану.
30 кафа; замене за кафу; чај; замене за чај; какао;
замене за какао; пиринач; тестенина; резанци;
тапиока; саго; производи од житарица; брашно; хлеб;
пецива;
кондиторски
производи;
чоколада;
сладоледи; јестиви лед; сорбеи; шећер; мед; меласа;
квасац; прашак за пециво; со; додаци јелима; зачини;
конзервисано зачинско биље; сирће; сосови; лед
(замрзнута вода).
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Ж
31 сирови пољопривредни производи; непрерађени
пољопривредни производи; сирови аквакултурни
производи; непрерађени аквакултурни производи;
сирови хортикултурни производи; непрерађени
хортикултурни производи; сирови шумарски
производи; непрерађени шумарски производи;
сирово зрневље; непрерађено зрневље; сирово семе;
непрерађено семе; свеже воће; свеже поврће; свеже
зачинско биље; природне биљке; цвеће; цветне
луковице; саднице; семе за садњу, слад.
(210) Ж- 2022-724

(220) 18.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) ANGIE DOO Beograd, Херцеговачка 14а,
Београд-Савски венац, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 3 лосиони за косу; боје за косу; препарати за
коврџање косе; козметички сетови; козметика;
козметичке креме; екстракти цвећа [парфеми];
шампони; лакови за косу; сјајеви за усне; балзами,
осим за медицинске сврхе; шампони за суво прање;
балзами за косу; производи за исправљање косе;
маске у листовима [sheet маске] за козметичке сврхе;
чај за купање за козметичке сврхе.
21
чешљеви; несесери са прибором; тоалетни
несесери.
26 украси за косу; шнале за увијање косе; шнале;
шнале за косу; мреже за косу; траке за
причвршћивање, чичак траке.
30 немедицински биљни чајеви; чај; цветови или
лишће као замена за чај.
(210) Ж- 2022-728

(220) 18.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Data Driven Lab doo Beograd, Милутина
Миланковића 1i, 11070, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)
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(531) 24.17.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) 9
апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; рачунари и периферни рачунарски
уређаји; интерфејси за рачунаре; рачунари;
електронски новчаници који се могу преузимати;
скупови података, снимљени или који се могу
преузети; софтвери за рачунарске игре, снимљени;
рачунарски софтвер, снимљени; компјутерски
хардвер;
рачунарске
софтверске
платформе,
снимљене или које се могу преузимати; апликације
за рачунарске софтвере које се могу преузимати;
рачунарски програми, снимљени; софтвери за
рачунарске игре, који се могу преузети; рачунарски
програми, који се могу преузимати; оперативни
рачунарски програми, снимљени; електронске
публикације које се могу преузимати; картице са
интегрисаним
колима
[паметне
картице];
компјутерске периферне јединице; рачунарски
програми који се могу преузимати и који користе
вештачку интелигенцију у области маркетинга;
рачунарски програми који се могу преузимати и који
користе машинско учење у области маркетинга.
35
маркетинг аналитика; маркетинг; услуге
саветовања у вези са маркетингом; саветовање за
рекламу и маркетинг; анализа тржишта; маркетинг
базе података; пружање информација из области
маркетинга; консултације и саветовање у вези са
маркетингом; консултације везане за вођење послова
који се односе на стратегију, рекламирање,
производњу, особље и малопродају; саветовање из
области оглашавања, маркетинга и промотивних
активности, саветодавне услуге и асистенција;
консултантске услуге које се односе на рекламирање,
оглашавање и маркетинг; рекламне, маркетиншке и
промотивне услуге; промовисање, рекламирање и
маркетинг интернет страница; пружање пословних и
маркетиншких информација; рекламирање роба и
услуга за друге; маркетинг, истраживања тржишта и
анализе тржишта; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; консултантске услуге из области интернет
маркетинга; рекламирање и маркетиншке услуге
преко интернета; маркетиншке и промотивне услуге;
оглашавање; истраживање и анализа маркетиншких
активности; вођење маркетиншких истраживања и
анализа
тржишта;
анализирање
повратне
информације на маркетиншке активности и
истраживања тржишта; вођење, организовање и
управљање пословањем; услуге агенција за увоз и
извоз; услуге агенција за пружање пословних
информација; услуге рекламних агенција; анализе
трошкова и цене коштања; ревизија пословања;
финансијска ревизија; услуге пословног посредовања
ЗИС / RS / IPO
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које се односе на повезивање потенцијалних
приватних улагача са предузетницима којима су
потребна финансијска средства; компјутерско
управљање
подацима;
презентација
робе;
истраживање тржишта; пословна испитивања;
пословно управљање и организационо саветовање;
консултације у вези са пословним организовањем;
консултације у пословном управљању; консултације
у вези са избором особља; професионалне пословне
консултације;
консултације
о
стратегији
комуникације у рекламирању; консултације о
стратегији комуникације у односима са јавношћу;
услуге графичке обраде материјала за рекламне
сврхе; писање рекламних текстова; ажурирање и
одржавање података у рачунарским базама података;
ажурирање огласних материјала; пословне процене;
припрема студија о профитабилности пословања;
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге; помоћ у пословном управљању; помоћ у
пословном или индустријском управљању; услуге
посредовања у трговини; пружање пословних
информација; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних
савета и информација потрошачима при избору роба
и услуга; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; пружање корисничких
прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе;
индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; економске прогнозе;
промоција продаје за друге; израђивање профила
потрошача за комерцијалне или маркетиншке сврхе;
објављивање рекламних текстова; развој концепта
оглашавања; прикупљање статистичких података;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; обавештења о пословима; системација
информација у компјутерским базама података;
услуге корпоративне комуникације; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; услуге телемаркетинга; управљање
програмима лојалности потрошача; административна
обрада наруџбеница за куповину; услуге пословног
саветовања
за
дигиталну
трансформацију;
саветодавне услуге у пословном управљању; услуге
придобијања
потенцијалних
клијената;
услуге
праћења
тржишта;
оптимизација
претраживача за промоцију продаје; услуге
пословног посредовања које се односе на повезивање
различитих стручњака са клијентима; услуге набавке
за трећа лица [куповина производа и услуга за друге
пословне субјекте]; услуге подуговарања, аутсорсинг
[помоћ у пословању]; стручне услуге о пословној
ефикасности.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
ЗИС / RS / IPO

Ж
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера; анализе
рачунарских система; услуге индустријског дизајна;
инсталирање рачунарског софтвера; саветовање у
вези информационих технологија; саветодавне
услуге из области компјутерске технологије;
саветовање у области дизајна и развоја рачунарског
хардвера; саветовање у области рачунарског
софтвера; ажурирање рачунарског софтвера; писање
рачунарских кодова; софтвер као услуга [саас];
одржавање рачунарског софтвера; платформа као
услуга [паас]; пружање виртуалних рачунарских
система путем рачунарства у облаку; пружање
информација у вези са рачунарским технологијама и
програмирањем путем веб-сајта; конвертовање
рачунарских података и програма, осим физичког
конвертовања; дизајнирање рачунарских система;
развој видео и рачунарских игара; развој
рачунарских платформи; дизајнирање рачунарског
софтвера: рачунарски графички дизајн за мапирање
видео пројекција; израда и одржавање веб страница
за друге; пројектовање модела рачунарском
симулацијом; копирање рачунарских програма;
електронско
похрањивање
података;
услуге
кодирања података; услуге технолошког саветовања
за дигиталну трансформацију; услуге софтверског
инжењеринга за обраду података; пружање
корисничких услуга аутентификације коришћењем
технологије јединствене пријаве за мрежне
софтверске
апликације;
услуге
провере
аутентичности
корисника
технологијом
за
трансакције
е-трговања;
услуге
рачунарског
програмирања
за
обраду
података;
услуге
информационих технологија које се пружају на бази
аутсорсинга.
(210) Ж- 2022-732

(220) 19.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Предузеће за трговину и производњу CITI
д.о.о. , Миодрага Ибровца 2г, Београд-Звездара, RS
(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4,
11000, Београд
(540)

NAVSTEER
(511) 9
3Д наочаре; 3Д скенери; акумулатор,
електрични; акустични аларми; антене; алармна
звона, електрична; апарат за мерење нагиба; апарати
за анализирање хране; апарати за анализу ваздуха;
апарати за бележење времена; апарати за дисање за
подводно пливање; апарати за мерење притиска;
апарати за мерење раздаљине; апарати за обраду
података; апарати за пренос звука; апарати за
снимање звука; апликације за рачунарске софтвере
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Ж
које се могу преузимати; аудио интерфејси; батерије,
електричне; батерије, електричне, за возила; бежични
преноси ви штампачи за употребу са лаптопом и
мобилним уређајима; бежични телефони; браве,
електричне; ваге; видео екрани; воки-токи; геодетске
справе и инструменти; грамофон и; графички
елементи за мобилне телефоне који се могу преузети
са интернета; двогледи; детектори дима; дигитални
знаци; дигитални интерфејс контролери музичких
инструмената који су аудио интерфејси; дигитални
рамови за фотографије; дигитални термостати за
контролу климатизације; ДНА чипови; држачи за
телефоне у аутомобилу; електричне инсталације за
даљинско управљање индустријским процесима;
електронске етикете за производе; електронске
интерактивне табле; електронске огрлице за дресуру
животиња; електронске оловке [за видео-дисплеје];
електронске партитуре које се могу преузети он-лајн;
електронске публикације које се могу преузимати;
електронске табле за обавештења; електронски
кључеви као даљински управљачи; електронски
новчаници који се могу преузимати; електронски
нумерички дисплеји; електронски системи контроле
приступа за блокирање врата; емотикони за мобилне
телефоне који се могу преузети; звучници;
инструменти за испитивање гасова; интерфејси за
рачунаре; квантни рачунари; компјутерске периферне
јединице;
компјутерски
хардвер;
контакти,
електрични; магнети; машине за гласање; машине за
рачунање; мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; меморијске картице за машине за видео
игре; микроскопи; мобилни телефони; монитори
[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски
програми]; миш [рачунарска периферна опрема];
музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати;
навигациони апарати за возила [путни рачунари];
навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне;
наочаре за сунце; носиви рачунари; ноутбук рачунари;
оперативни рачунарски програми, снимљени; опрема
за телефонирање слободних руку [хендс фри];
оптички апарати и инструменти; оптички носиоци
података; паметне наочаре; паметни звучници;
паметни сатови; подлоге за "мишеве"; прекидачи,
електрични; прекидачи струјног кола; преноси ви
звучници; преносиви мултимедијални читачи,
плејери; противпожарни аларми; против провални
упозоравајући апарати; радио апарати; рачунари;
рачунарска меморија, уређаји; рачунарске софтверске
платформе, снимљене или даунлодоване; рачунарски
програми, који се могу преузимати; рачунарски
програми, снимљени; рачунарски софтвер. који се
може преузимати за управљање криптовалутним
трансакцијама који користи блокчејн технологију;
рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине;
рукавице за виртуелну стварност; сигурносне мреже;
симулатори управљања и контроле возила; системи за
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распршивање за противпожарну заштиту; скенери
[опрема за обраду података]; склопи ви паметни
телефони; скупови података, снимљени или који се
могу преузети; слушалице; слушалице за видео игре;
смартфони [паметни телефони]; соларне батерије;
соларне плоче за производњу електричне енергије;
софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или
даунлодован; софтвер и за рачунарске игре, који се
могу преузети; софтвер и за рачунарске игре,
снимљени; софтвер као медицински уређај [SaMD],
који се може преузети; спортске наочаре; таблет
рачунари; танки клијент рачунари; тастатуре за
рачунаре; телекомуникациони апарати у облику
накита;
телекомуникациони
преносници;
телепринтери; телефонски апарати; термалне камере;
термостати; тонер кертриџи, празни, за штампаче и
фотокопире; торбе за лаптопове; траке за мобилне
телефоне; ултра танки звучници; унутрашњи
вентилатори за рачунаре; уређаји за електричне и
електронске ефекте за музичке инструменте; уређаји
за глобално позиционирајући систем [GPS]; уређаји за
анализу величине наночестица; УСБ прикључци;
фотокопир апарати [фотографски, електростатички,
термички]; футроле за таблет рачунаре; футроле за
паметне телефоне; читачи бар-кодова; читачи
електронских књига; читачи [опрема за обраду
података]; џепни електронски преводиоци; џепни
калкулатори; штампачи за рачунаре; штампачи
улазница.
38
бежично
емитовање;
изнајмљивање
телекомуникационе опреме; изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама;
изнајмљивање
уређаја
за
слање
порука;
комуникација преко рачунарских терминала;
комуникације мобилним телефонима; омогућавање
приступа рачунарским базама података; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос порука
и
слика
посредством
рачунара;
пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
сателитски пренос; слање порука; стриминг [проток]
података;
услуге
видеоконференција;
услуге
геолокације [телекомуникационе услуге]; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
форуми [причаонице] на друштвеним мрежама.
42 ажурирање рачунарског софтвера; анализа воде;
анализе за експлоатацију нафтних поља; анализе
рачунарских система; геолошка испитивања терена;
графички дизајн; дизајн ентеријера [уређење
унутрашњег простора]; дизајнирање рачунарских
система;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
електронско надгледање података о заштити
личности ради откривања крађе идентитета путем
интернета; електронско похрањивање података;
ЗИС / RS / IPO
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заштита од рачунарских вируса; изнајмљивање веб сер
вера; изнајмљивање рачунарског софтвера; израда и
одржавање веб страница за друге; инжењерске услуге;
инсталирање рачунарског софтвера; конвертовање
рачунарских података и програма, осим физичког
конвертовања; конвертовање података или докумената
са физичких на електронске носаче; консултације о
сигурности података; надгледање рачунарских система
ради откривања неовлашћеног приступа или повреде
података; надгледање рачунарских система ради
откривања кварова; научна и технолошка истраживања
у области природних катастрофа; обезбеђивање алата
за претраживање [претраживача] на интернету;
одржавање рачунарског софтвера; писање рачунарских
кодова; поновно успостављање рачунарских података;
пројектовање модела рачунарском симулацијом;
пружање корисничких услуга аутентификације
коришћењем технологије јединствене пријаве за
мрежне софтверске апликације; развој видео и
рачунарских игара; развој рачунарских платформи;
развој софтвера у оквиру издавања софтвера;
рачунарски графички дизајн за мапирање видео
пројекција; рачунарско програмирање; рударење
криптовалуте; саветовање о сигурности рачунара;
саветовање у вези информационих технологија;
саветовање у области дизајна и развоја рачунарског
хардвера; саветовање у области рачунарског софтвера;
саветодавне услуге из области компјутерске
технологије;
саветодавне
услуге
из
области
телекомуникационе технологије; саветодавне услуге у
области сигурности телекомуникационих мрежа;
сервер хостинг; умножавање рачунарских програма;
услуге кодирања податка; услуге рачунарског
програмирања за обраду података; услуге провере
аутентичности корисника технологијом за трансакције
е-трговања; услуге софтверског инжењеринга за обраду
података; услуге технолошког саветовања за дигиталну
трансформацију; чување резервне копије података ван
мреже.
(210) Ж- 2022-733

(220) 19.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Предузеће за трговину и производњу CITI
д.о.о. , Миодрага Ибровца 2г, Београд-Звездара, RS
(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.04; 29.01.03; 29.01.06

ЗИС / RS / IPO

Ж
(591) зелена, бела, сива
(511) 9
3Д наочаре; 3Д скенери; акумулатор,
електрични; акустични аларми; антене; алармна
звона, електрична; апарат за мерење нагиба; апарати
за анализирање хране; апарати за анализу ваздуха;
апарати за бележење времена; апарати за дисање за
подводно пливање; апарати за мерење притиска;
апарати за мерење раздаљине; апарати за обраду
података; апарати за пренос звука; апарати за
снимање звука; апликације за рачунарске софтвере
које се могу преузимати; аудио интерфејси; батерије,
електричне; батерије, електричне, за возила;
бежични преноси ви штампачи за употребу са
лаптопом и мобилним уређајима; бежични телефони;
браве, електричне; ваге; видео екрани; воки-токи;
геодетске справе и инструменти; грамофон и;
графички елементи за мобилне телефоне који се могу
преузети са интернета; двогледи; детектори дима;
дигитални знаци; дигитални интерфејс контролери
музичких инструмената који су аудио интерфејси;
дигитални рамови за фотографије; дигитални
термостати за контролу климатизације; ДНА чипови;
држачи за телефоне у аутомобилу; електричне
инсталације за даљинско управљање индустријским
процесима; електронске етикете за производе;
електронске интерактивне табле; електронске
огрлице за дресуру животиња; електронске оловке
[за видео-дисплеје]; електронске партитуре које се
могу преузети он-лајн; електронске публикације које
се могу преузимати; електронске табле за
обавештења; електронски кључеви као даљински
управљачи; електронски новчаници који се могу
преузимати; електронски нумерички дисплеји;
електронски системи контроле приступа за
блокирање врата; емотикони за мобилне телефоне
који се могу преузети; звучници; инструменти за
испитивање гасова; интерфејси за рачунаре; квантни
рачунари; компјутерске периферне јединице;
компјутерски хардвер; контакти, електрични;
магнети; машине за гласање; машине за рачунање;
мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; меморијске картице за машине за видео
игре; микроскопи; мобилни телефони; монитори
[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски
програми]; миш [рачунарска периферна опрема];
музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати;
навигациони апарати за возила [путни рачунари];
навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне;
наочаре за сунце; носиви рачунари; ноутбук
рачунари;
оперативни
рачунарски
програми,
снимљени; опрема за телефонирање слободних руку
[хендс фри]; оптички апарати и инструменти;
оптички носиоци података; паметне наочаре;
паметни звучници; паметни сатови; подлоге за
"мишеве"; прекидачи, електрични; прекидачи
струјног кола; преноси ви звучници; преносиви
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мултимедијални читачи, плејери; противпожарни
аларми; против провални упозоравајући апарати;
радио апарати; рачунари; рачунарска меморија,
уређаји;
рачунарске
софтверске
платформе,
снимљене или даунлодоване; рачунарски програми,
који се могу преузимати; рачунарски програми,
снимљени; рачунарски софтвер. који се може
преузимати
за
управљање
криптовалутним
трансакцијама који користи блокчејн технологију;
рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине;
рукавице за виртуелну стварност; сигурносне мреже;
симулатори управљања и контроле возила; системи
за распршивање за противпожарну заштиту; скенери
[опрема за обраду података]; склопи ви паметни
телефони; скупови података, снимљени или који се
могу преузети; слушалице; слушалице за видео игре;
смартфони [паметни телефони]; соларне батерије;
соларне плоче за производњу електричне енергије;
софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или
даунлодован; софтвер и за рачунарске игре, који се
могу преузети; софтвер и за рачунарске игре,
снимљени; софтвер као медицински уређај [SaMD],
који се може преузети; спортске наочаре; таблет
рачунари; танки клијент рачунари; тастатуре за
рачунаре; телекомуникациони апарати у облику
накита;
телекомуникациони
преносници;
телепринтери; телефонски апарати; термалне камере;
термостати; тонер кертриџи, празни, за штампаче и
фотокопире; торбе за лаптопове; траке за мобилне
телефоне; ултра танки звучници; унутрашњи
вентилатори за рачунаре; уређаји за електричне и
електронске ефекте за музичке инструменте; уређаји
за глобално позиционирајући систем [GPS]; уређаји
за анализу величине наночестица; УСБ прикључци;
фотокопир апарати [фотографски, електростатички,
термички]; футроле за таблет рачунаре; футроле за
паметне телефоне; читачи бар-кодова; читачи
електронских књига; читачи [опрема за обраду
података]; џепни електронски преводиоци; џепни
калкулатори; штампачи за рачунаре; штампачи
улазница.
38
бежично
емитовање;
изнајмљивање
телекомуникационе опреме; изнајмљивање времена
приступа
глобалним
рачунарским
мрежама;
изнајмљивање
уређаја
за
слање
порука;
комуникација преко рачунарских терминала;
комуникације мобилним телефонима; омогућавање
приступа рачунарским базама података; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос порука
и
слика
посредством
рачунара;
пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
сателитски пренос; слање порука; стриминг [проток]
података;
услуге
видеоконференција;
услуге
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геолокације [телекомуникационе услуге]; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
форуми [причаонице] на друштвеним мрежама.
42 ажурирање рачунарског софтвера; анализа воде;
анализе за експлоатацију нафтних поља; анализе
рачунарских система; геолошка испитивања терена;
графички дизајн; дизајн ентеријера [уређење
унутрашњег простора]; дизајнирање рачунарских
система;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
електронско надгледање података о заштити
личности ради откривања крађе идентитета путем
интернета; електронско похрањивање података;
заштита од рачунарских вируса; изнајмљивање веб
сер вера; изнајмљивање рачунарског софтвера;
израда и одржавање веб страница за друге;
инжењерске услуге; инсталирање рачунарског
софтвера; конвертовање рачунарских података и
програма,
осим
физичког
конвертовања;
конвертовање података или докумената са физичких
на електронске носаче; консултације о сигурности
података; надгледање рачунарских система ради
откривања неовлашћеног приступа или повреде
података; надгледање рачунарских система ради
откривања
кварова;
научна
и
технолошка
истраживања у области природних катастрофа;
обезбеђивање алата за претраживање [претраживача]
на интернету; одржавање рачунарског софтвера;
писање рачунарских кодова; поновно успостављање
рачунарских
података;
пројектовање
модела
рачунарском симулацијом; пружање корисничких
услуга аутентификације коришћењем технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације; развој видео и рачунарских игара; развој
рачунарских платформи; развој софтвера у оквиру
издавања софтвера; рачунарски графички дизајн за
мапирање
видео
пројекција;
рачунарско
програмирање; рударење криптовалуте; саветовање о
сигурности
рачунара;
саветовање
у
вези
информационих технологија; саветовање у области
дизајна и развоја рачунарског хардвера; саветовање у
области рачунарског софтвера; саветодавне услуге из
области компјутерске технологије; саветодавне
услуге из области телекомуникационе технологије;
саветодавне
услуге
у
области
сигурности
телекомуникационих мрежа; сервер хостинг;
умножавање рачунарских програма; услуге кодирања
податка; услуге рачунарског програмирања за обраду
података; услуге провере аутентичности корисника
технологијом за трансакције е-трговања; услуге
софтверског инжењеринга за обраду података;
услуге технолошког саветовања за дигиталну
трансформацију; чување резервне копије података
ван мреже.
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(210) Ж- 2022-735

(220) 19.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE
MEMBER
INDUSTRIAL
AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also
trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 24.17.07; 25.05.03; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.08;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава (Пантоне 294 Ц), црвена (Пантоне 186
Ц), светло сива (Цоол Греy 4)
(511) 4 мазива опште намене, ваздухопловна горива,
биодизел, биодизел гориво, гориво од биомасе,
запаљива горива, запаљива агломерисана горива,
запаљиви материјали, запаљиви производи, запаљиве
материје за употребу у апаратима за грејање,
помоћна средства за сагоревање (нафтни производи),
добијени од деривата сирове нафте, сирова нафта,
уље са унутрашњим сагоревањем, моторна уља,
екстра девичанска моторна уља, фосилна горива,
адитиви за гориво за спречавање таложења пепела у
апаратима за сагоревање фосилног горива, горива за
авионе, бродска горива, горива за гриловање, горива
од сирове нафте, мешавине горива, горива обогаћена
кисеоником (мешавине), лож уље, горива за
осветљење, горива од сирове нафте, горива добијена
од нафте, горива за употребу при роштињању, течна
горива, горива (укључујући моторна горива), лож
уље за грејање у домаћинству, гас уље (мазут) за
грејање у индустрији, мазут, високооктански бензин,
угљоводонична једињења, угљоводонична горива,
индустријска уља и масти, мазива, индустријски
парафини, лака уља, бродска мазива, фосилна
горива, фосилна моторна горива, моторна горива,
адитиви за гориво (нехемијски), моторна уља,
бензин, нафта, нуспроизводи нафте, сирова и
прерађена нафта.
35 малопродајне и велепродајне услуге у вези са:
мазивима
опште
намене,
горивима
за
ваздухопловство, биодизелом, биодизел горивом,
горивом од биомасе, запаљивим горивима,
запаљивим агломерисаним горивима, запаљивим
материјалима, запаљивим производима, запаљивим
материјама за употребу у апаратима за грејање,
производима за помоћ при сагоревању (нафтни
производи), производима сирове нафте добијеним

ЗИС / RS / IPO

Ж
њиховим пречишћавањем, сировом нафтом, уљем са
унутрашњим сагоревањем, моторим уљима, екстра
девичанским моторним уљима, фосилним горивима,
адитивима за горива за спречавање таложења пепела
у апаратима за сагоревање фосилних горива,
горивима за авионе, бродским горивима, горивима за
употребу при гриловању, горивима од сирове нафте,
мешавином
горива,
горивима
обогаћеним
кисеоником (мешавине), лож уљима, горивима за
осветљење, горивима добијеним од нафте, горивима
за употребу при роштиљању, течним горивима,
горивима (укључујући моторна горива), мазутом,
мазутом за грејање домаћинстава, гас уљем (мазут)
за грејање у индустрији, високооктанским бензином,
угљоводоничним једињењима, угљоводоничним
горивима, индустријским уљима и мастима,
мазивима, индустријским парафинима, лаким уљима,
бродским мазивима, фосилним горивима, фосилним
моторним горивима, моторним горивима, адитивима
за гориво (нехемијским), моторним уљима,
бензином, нафтом, нуспроизводима нафте, сировом и
прерађеном нафтом.
(210) Ж- 2022-736

(220) 19.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE
MEMBER
INDUSTRIAL
AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also
trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 25.05.03; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.08; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава (Пантоне 294 Ц), црвена (Пантоне 186
Ц), светло сива (Цоол Греy 4)
(511) 4 мазива опште намене, ваздухопловна горива,
биодизел, биодизел гориво, гориво од биомасе,
запаљива горива, запаљива агломерисана горива,
запаљиви материјали, запаљиви производи, запаљиве
материје за употребу у апаратима за грејање,
помоћна средства за сагоревање (нафтни производи),
добијени од деривата сирове нафте, сирова нафта,
уље са унутрашњим сагоревањем, моторна уља,
екстра девичанска моторна уља, фосилна горива,
адитиви за гориво за спречавање таложења пепела у
апаратима за сагоревање фосилног горива, горива за
авионе, бродска горива, горива за гриловање, горива

81

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5

Ж
од сирове нафте, мешавине горива, горива обогаћена
кисеоником (мешавине), лож уље, горива за
осветљење, горива од сирове нафте, горива добијена
од нафте, горива за употребу при роштињању, течна
горива, горива (укључујући моторна горива), лож
уље за грејање у домаћинству, гас уље (мазут) за
грејање у индустрији, мазут, високооктански бензин,
угљоводонична једињења, угљоводонична горива,
индустријска уља и масти, мазива, индустријски
парафини, лака уља, бродска мазива, фосилна
горива, фосилна моторна горива, моторна горива,
адитиви за гориво (нехемијски), моторна уља,
бензин, нафта, нуспроизводи нафте, сирова и
прерађена нафта.
35 малопродајне и велепродајне услуге у вези са:
мазивима
опште
намене,
горивима
за
ваздухопловство, биодизелом, биодизел горивом,
горивом од биомасе, запаљивим горивима,
запаљивим агломерисаним горивима, запаљивим
материјалима, запаљивим производима, запаљивим
материјама за употребу у апаратима за грејање,
производима за помоћ при сагоревању (нафтни
производи), производима сирове нафте добијеним
њиховим пречишћавањем, сировом нафтом, уљем са
унутрашњим сагоревањем, моторим уљима, екстра
девичанским моторним уљима, фосилним горивима,
адитивима за горива за спречавање таложења пепела
у апаратима за сагоревање фосилних горива,
горивима за авионе, бродским горивима, горивима за
употребу при гриловању, горивима од сирове нафте,
мешавином
горива,
горивима
обогаћеним
кисеоником (мешавине), лож уљима, горивима за
осветљење, горивима добијеним од нафте, горивима
за употребу при роштиљању, течним горивима,
горивима (укључујући моторна горива), мазутом,
мазутом за грејање домаћинстава, гас уљем (мазут)
за грејање у индустрији, високооктанским бензином,
угљоводоничним једињењима, угљоводоничним
горивима, индустријским уљима и мастима,
мазивима, индустријским парафинима, лаким уљима,
бродским мазивима, фосилним горивима, фосилним
моторним горивима, моторним горивима, адитивима
за гориво (нехемијским), моторним уљима,
бензином, нафтом, нуспроизводима нафте, сировом и
прерађеном нафтом.
(210) Ж- 2022-737

(220) 19.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE
MEMBER
INDUSTRIAL
AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also
trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
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(540)

(531) 18.05.03; 25.05.03; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.08;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста (Пантоне 275 Ц), црвена (Пантоне
186 Ц), карбон сива (Царбон Паттерн)
(511) 4 мазива опште намене, ваздухопловна горива,
биодизел, биодизел гориво, гориво од биомасе,
запаљива горива, запаљива агломерисана горива,
запаљиви материјали, запаљиви производи, запаљиве
материје за употребу у апаратима за грејање,
помоћна средства за сагоревање (нафтни производи),
добијени од деривата сирове нафте, сирова нафта,
уље са унутрашњим сагоревањем, моторна уља,
екстра девичанска моторна уља, фосилна горива,
адитиви за гориво за спречавање таложења пепела у
апаратима за сагоревање фосилног горива, горива за
авионе, бродска горива, горива за гриловање, горива
од сирове нафте, мешавине горива, горива обогаћена
кисеоником (мешавине), лож уље, горива за
осветљење, горива од сирове нафте, горива добијена
од нафте, горива за употребу при роштињању, течна
горива, горива (укључујући моторна горива), лож
уље за грејање у домаћинству, гас уље (мазут) за
грејање у индустрији, мазут, високооктански бензин,
угљоводонична једињења, угљоводонична горива,
индустријска уља и масти, мазива, индустријски
парафини, лака уља, бродска мазива, фосилна
горива, фосилна моторна горива, моторна горива,
адитиви за гориво (нехемијски), моторна уља,
бензин, нафта, нуспроизводи нафте, сирова и
прерађена нафта.
35 малопродајне и велепродајне услуге у вези са:
мазивима
опште
намене,
горивима
за
ваздухопловство, биодизелом, биодизел горивом,
горивом од биомасе, запаљивим горивима,
запаљивим агломерисаним горивима, запаљивим
материјалима, запаљивим производима, запаљивим
материјама за употребу у апаратима за грејање,
производима за помоћ при сагоревању (нафтни
производи), производима сирове нафте добијеним
њиховим пречишћавањем, сировом нафтом, уљем са
унутрашњим сагоревањем, моторим уљима, екстра
девичанским моторним уљима, фосилним горивима,
адитивима за горива за спречавање таложења пепела
у апаратима за сагоревање фосилних горива,
горивима за авионе, бродским горивима, горивима за
употребу при гриловању, горивима од сирове нафте,
мешавином
горива,
горивима
обогаћеним
кисеоником (мешавине), лож уљима, горивима за
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осветљење, горивима добијеним од нафте, горивима
за употребу при роштиљању, течним горивима,
горивима (укључујући моторна горива), мазутом,
мазутом за грејање домаћинстава, гас уљем (мазут)
за грејање у индустрији, високооктанским бензином,
угљоводоничним једињењима, угљоводоничним
горивима, индустријским уљима и мастима,
мазивима, индустријским парафинима, лаким уљима,
бродским мазивима, фосилним горивима, фосилним
моторним горивима, моторним горивима, адитивима
за гориво (нехемијским), моторним уљима,
бензином, нафтом, нуспроизводима нафте, сировом и
прерађеном нафтом.
(210) Ж- 2022-738

(220) 19.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE
MEMBER
INDUSTRIAL
AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also
trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 18.05.03; 25.05.03; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.08;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста (Пантоне 275 Ц), црвена (Пантоне
186 Ц), карбон сива (Царбон Паттерн)
(511) 4 мазива опште намене, ваздухопловна горива,
биодизел, биодизел гориво, гориво од биомасе,
запаљива горива, запаљива агломерисана горива,
запаљиви материјали, запаљиви производи, запаљиве
материје за употребу у апаратима за грејање,
помоћна средства за сагоревање (нафтни производи),
добијени од деривата сирове нафте, сирова нафта,
уље са унутрашњим сагоревањем, моторна уља,
екстра девичанска моторна уља, фосилна горива,
адитиви за гориво за спречавање таложења пепела у
апаратима за сагоревање фосилног горива, горива за
авионе, бродска горива, горива за гриловање, горива
од сирове нафте, мешавине горива, горива обогаћена
кисеоником (мешавине), лож уље, горива за
осветљење, горива од сирове нафте, горива добијена
од нафте, горива за употребу при роштињању, течна
горива, горива (укључујући моторна горива), лож
уље за грејање у домаћинству, гас уље (мазут) за
грејање у индустрији, мазут, високооктански бензин,
угљоводонична једињења, угљоводонична горива,
индустријска уља и масти, мазива, индустријски
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Ж
парафини, лака уља, бродска мазива, фосилна
горива, фосилна моторна горива, моторна горива,
адитиви за гориво (нехемијски), моторна уља,
бензин, нафта, нуспроизводи нафте, сирова и
прерађена нафта.
35 малопродајне и велепродајне услуге у вези са:
мазивима
опште
намене,
горивима
за
ваздухопловство, биодизелом, биодизел горивом,
горивом од биомасе, запаљивим горивима,
запаљивим агломерисаним горивима, запаљивим
материјалима, запаљивим производима, запаљивим
материјама за употребу у апаратима за грејање,
производима за помоћ при сагоревању (нафтни
производи), производима сирове нафте добијеним
њиховим пречишћавањем, сировом нафтом, уљем са
унутрашњим сагоревањем, моторим уљима, екстра
девичанским моторним уљима, фосилним горивима,
адитивима за горива за спречавање таложења пепела
у апаратима за сагоревање фосилних горива,
горивима за авионе, бродским горивима, горивима за
употребу при гриловању, горивима од сирове нафте,
мешавином
горива,
горивима
обогаћеним
кисеоником (мешавине), лож уљима, горивима за
осветљење, горивима добијеним од нафте, горивима
за употребу при роштиљању, течним горивима,
горивима (укључујући моторна горива), мазутом,
мазутом за грејање домаћинстава, гас уљем (мазут)
за грејање у индустрији, високооктанским бензином,
угљоводоничним једињењима, угљоводоничним
горивима, индустријским уљима и мастима,
мазивима, индустријским парафинима, лаким уљима,
бродским мазивима, фосилним горивима, фосилним
моторним горивима, моторним горивима, адитивима
за гориво (нехемијским), моторним уљима,
бензином, нафтом, нуспроизводима нафте, сировом и
прерађеном нафтом.
(210) Ж- 2022-741

(220) 20.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA
MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK,
PADINSKA SKELA, Индустријско насеље б.б.,
11000, Београд, RS
(740) Ана Никшић, адвокат, Војводе Миленка 1/11,
11000, Београд
(540)
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Ж
(531) 27.05.02; 27.05.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црна, нијансе сиве
(511) 29 млеко; напици од млека, у којима млеко
преовлађује.
30 сладоледи; слаткиши.
35 маркетинг.
(210) Ж- 2022-742

(220) 20.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE
MEMBER
INDUSTRIAL
AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also
trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 02.09.08; 06.07.01; 26.04.16; 26.11.13; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.04
(591) плава, црвена
(511) 9
кредитне картице; кодиране кредитне
картице; кодиране пластичне картице; кагнетне
дебитне картице; магнетне картице; електронске
картице за попуст; паметне картице лојалности;
кодиране картице лојалности; кодиране (магнетне)
картице; кодиране картице; магнетно кодиране
картице.
16
кредитне картице без магнетног кодирања;
дебитне картице без магнетног кодирања; штампане
картице.
35 услуге картице лојалности; услуге програма
лојалности, подстицаја и бонус програма; услуге
организације, рада и надзора шема лојалности и
подстицајних шема; услуге унапређења продаје кроз
програме лојалности купаца; услуге управљања
лојалношћу купаца путем подстицајних или
промотивних шема.
36 услуге кредитних картица; услуге издавање
кредитних и дебитних картица; пружање услуга
кредитних и дебитних картица; услуге издавања
вредносних
симбола
(знакова)
у вези са шемама лојалности купаца; услуге
финансијског пословања.
(210) Ж- 2022-743

(220) 20.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
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(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

FLIRKANO
(511) 5
фармацеутски
хипертензије.

препарати за

лечење

(210) Ж- 2022-744

(220) 20.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

Mama nije sama
(511) 35
оглашавање; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
комерцијалне информације и савети за потрошаче у
области козметичких производа; рекламирање и
маркетинг путем блоговања; оглашавање и
маркетинг путем друштвених медија; рекламне
услуге које се пружају преко интернета;
маркетиншке услуге које се односе на козметичке
производе;
циљни
маркетинг;
рекламне
и
промотивне
услуге;
објављивање
рекламног
материјала; пружање клијентима информација које
се односе на козметику; пружање савета
потрошачима у вези са производима који се односе
на козметику; услуге промотивног маркетинга.
38 комуникација путем интернет блогова; интернет
комуникација; слање порука путем вебсајта; услуге
онлајн комуникације; омогућавање
приступа
информацијама путем интернета.
41 онлајн издавање електронских књига и часописа;
услуге омогућавања коришћења електронских
публикација, које се не могу преузимати; разонода;
забава која се пружа путем интернета; писање
текстова*; писање и објављивање текстова, осим у
рекламне сврхе; припрема текстова за објављивање;
објављивање текстова у облику електронских медија;
објављивање, извештавање и писање текстова;
електронске публикације текстова и штампаног
материјала, осим рекламних текстова, на интернету;
онлајн издавање часописа или дневника [услуге
веблога]; услуге писања блогова.
(210) Ж- 2022-746

(220) 20.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 5/4, 11070,
Београд-Нови Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
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(540)

HURGANO
(511) 5 препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина,
хербициди, фунгициди, инсектициди, ларвициди,
пестициди.
(210) Ж- 2022-747

(220) 21.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731)
SUPERSOLUTION
DOO
BEOGRADZEMUN, Аутопут за Нови Сад 55,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Горан Хрустановић, Војводе Петка 14,
11000, Београд
(540)

(531) 26.01.19; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста, бела
(511) 18
пртљажне и торбе за ношење.
25 одећа, обућа, покривала за главу.
(210) Ж- 2022-748

(220) 21.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) GOLDEN GOOSE S.P.A., VIA PRIVATA
ERCOLE MARELLI 10, 20139 MILANO ITALIA, IT
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 01.01.02; 01.01.14; 01.01.25
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Ж
(511) 18
кожа и имитације коже које нису
обухваћене другим класама; животињске коже,
крзна; кофери и путне торбе; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка
опрема и седларска роба; актовке; спортске торбе;
торбе за планинаре; торбе за кампере; торбе за
свакодневну употребу; торбе за плажу; торбице за
око струка; торбе са ручком четвртасте; мале ручне
торбе; мекане четвртасте торбе са ручком; торбе са
ручком са механизом за затварање; торбе за
теретану; торбе за планинарење; футроле за кључеве;
мрежасте врећице (торбице) са ланцем; торбе за
ноћење; цилиндричне торбе; торбе за леђа; торбе за
раме; путни кофери; вишенаменске спортске торбе;
торбе за ношење кућних љубимаца; платнене торбе
за куповину; кофери и торбе са ручком за вучење;
торбе за шминку, без садржаја; торбе за дивљач
(ловачка опрема); путне торбе за одећу; кожне торбе
и новчаници; мрежасте торбе за куповину; путне
торбе за обућу; торбе за ношење беба; торбе за
куповину од текстила; кожне торбе, кофери и
новчаници; ташне (у облику писма, врећице) од
коже, за паковање; торбе за накит од текстилних
материјала (празне); пословне ташне; кутијице за
картице (футроле); држачи кредитних картица (у
облику новчаника); оквири за ручне торбе; ручне
торбе; кутије за шешире од коже; ранци; футроле за
кључеве [кожна галантерија]; кутије за музичку
опрему; новчаници; ташне; руксаци; ручке за
кофере; аташе торбе; кожни путни кофери; торбе за
алат од коже, празне; путни сандуци; сетови за
путовање од коже; торбице за козметику, без
садржаја; кутије од коже или кожних површина;
футроле од коже или кожних површина; ремење за
браду, од коже; прекривачи од коже (крзна); крзно;
ремење (кожа); кожни гајтани; кожни узани
каишеви; нити од коже; површине (профили) од
коже; молескин тканина (имитација коже); кожне
траке
за
раме;
огрлице
за
животиње.
25 одећа, обућа, покривала за главу; одећа од
имитације коже; кожна одећа; одећа за гимнастику;
хаљине; баде мантили; бандане [мараме]; портикле,
не од папира; беретке; доњи веш; заштитна одећа;
боа (женски оковратници); трегери; корзети; женске
чарапе; чарапе; кошуље; боди (женско рубље);
шешири; капути; капуљаче (одећа); каишеви (одевни
производи); појасеви за новац (одећа); најлонске
чарапе; крагне (одећа); одвојиве крагне; штитници за
уши (одећа); одећа за бебе (одевни предмети); одела;
одећа за плажу; костими за маскенбале; кравате;
аскот кравате; траке за главу (одећа); џепне
марамице за одела; јакне (одећа); подвезице; сукње;
хаљине без рукава; појасеви, мидери и стезници;
рукавице (одећа); скијашке рукавице; кишни мантил;
трикотажа (одећа); одећа од жерсеја; грејачи за ноге;
хеланке (панталоне); ливреје; чарапе и плетена
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трикотажа; џемпери; грејачи за руке (одећа); сукњепанталоне; боксерице; прслуци; панталоне; парке
(виндјакне); крзна за одећу; пиџаме; наруквице
(одећа); пончо; џемпери; подвезице за чарапе;
држачи чарапа; грудњаци; сандале; сандале за
купање; ципеле; папуче за купање; гимнастичарска
обућа; обућа за плажу; обућа за тренинг; шалови;
ешарпе као одећа; гаћице; мантили; спољна одећа;
подсукње; ноћне спаваћице до колена; получизме;
чизме; шалови (крзнени); мајице; сетови (одећа);
визири (капе); дрвене ципеле (обућа); ђонови за
ципеле.
(210) Ж- 2022-749

(220) 21.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO.,
LTD., No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan,
Guangdong, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

батерије које служе за допунско пуњење
електронских уређаја (power bank); футроле за
мобилне телефоне; траке за мобилне телефоне;
штапови за сликање селфија као додатна опрема за
паметне телефоне; паметне наочаре; паметни сатови;
паметне наруквице; паметни звучници; таблет
компјутери; слушалице; слушалице за уво; екрани за
паметне телефоне; електронски чипови; телевизори
(апарати); екрани од течних кристала.
(210) Ж- 2022-752

(220) 21.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731)
DRUŠTVO
S
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU XUE PING
BEOGRAD, Јурија Гагарина 87/55, 11070, Нови
Београд, RS
(540)

X Play
(511) 9 мобилни телефони; паметни телефони.
(210) Ж- 2022-750

(220) 21.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO.,
LTD., No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan,
Guangdong, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

X Shot
(511) 9 мобилни телефони; паметни телефони.
(210) Ж- 2022-751

(220) 21.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO.,
LTD., No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan,
Guangdong, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

X100
(511) 9 паметни телефони; мобилни телефони;
слушалице за уво за мобилне телефоне; заштитне
кутије за мобилне телефоне; постоља прилагођена за
мобилне телефоне; штитници екрана мобилних
телефона у облику филмова; пуњачи батерија за
мобилне телефоне; екрани за мобилне телефоне;
тастатуре за мобилне телефоне; батерије за мобилне
телефоне; бежичне слушалице; бежичне слушалице
за употребу са паметним телефонима; слушалице за
мобилне телефоне; usb каблови за мобилне телефоне;
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(531) 26.11.12; 27.01.05; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(511) 16 канцеларијски и школски прибор, наиме
оловке, резачи, пернице, бојице, фломастери,
маркери, свеске, роковници, планери, спајалице,
креде, школске табле, беле школске табле, ранчеви,
гумице за брисање, папир за писање, папир за
штампање, коверте, штипаљке за папир, пластичне
фолије за документе, фасцикле за документа,
маркери за књиге, хефталице, спајалице за папир,
држачи за спајалице, бушилице рупа за папир,
сталци за документа, течни коректори и коректорске
траке, кутије за канцеларијски прибор, кутије за
школски прибор, лепкови за употребу у школи и
канцеларији.
(210) Ж- 2022-753

(220) 21.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Фондација "Регистар националног интернет
домена Србије", Жоржа Клемансоа 18а/I, 11000,
Београд, RS
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)
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(531) 26.02.05; 26.11.03; 26.11.12; 26.11.22; 27.05.01;
29.01.03; 29.01.08
(591) црна, зелена, бела
(511) 35
оглашавање у области управљања
интернетом; оглашавање форума у вези управљања
интернетом; оглашавање онлајн форума у вези
управљања интернетом; оглашавање форума у вези
развоја информационог друштва и информационе
безбедности; оглашавање онлајн форума у вези
развоја информационог друштва и информационе
безбедности.
41 организовање и вођење форума; припрема и
вођење форума; организовање и вођење радионица
[обука]; пренос знања и искуства [обучавање]; онлајн
интерактивне услуге обуке и образовања у вези са
управљањем интернетом; онлајн интерактивне
услуге обуке и образовања у вези развоја
информационог
друштва
и
информационе
безбедности.
42 саветовање у вези информационих технологија;
саветодавне
услуге
из
области управљања
интернетом; саветодавне услуге у области развоја
информационог
друштва
и
информационе
безбедности; консултације о развоју информационог
друштва и информационе безбедности; управљање
информационим технологијама; консултације о
безбедности интернета.
(210) Ж- 2022-754

(220) 21.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Shenzhen Kanion Appliance Co.,Limited,, 20172020, Hai Wai Lian Yi Building, No.12, Ying Chun
Road, Jia Bei, Nan Hu,, Luohu District,
ShenZhen City, , CN
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Београд
(540)

(531) 01.05.01; 01.13.05; 21.03.21; 26.04.22; 27.05.04;
27.05.24
(511) 11 апарати за хлађење ваздуха; инсталације за
климатизацију; клима уређаји; инсталације и апарати
за вентилацију [климатизацију]; апарати и машине за
пречишћавање ваздуха; замрзивачи; фрижидери,
апарати за хлађење и замрзивачи за потребе
медицинског складиштења; фрижидери; електрични
ЗИС / RS / IPO
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фенови, за личну употребу; вентилатори [ за
климатизацију]; апарати и инсталације за кување;
вишенаменски електрични лонци; пекачи; фритезе
на врућ ваздух; чајници, електрични; грејачи за
купатила; рингле; инсталације за грејање (воде);
апарати и инсталације за осветљавање; филтери за
пијаћу воду.
(210) Ж- 2022-756

(220) 26.04.2022.
(442) 31.05.2022.
Beograd-Zvezdara,

(731) BG UrbanLUX doo
Захумска 65, 11000, Београд, RS
(740) Шундерић Б. Бојан, Теразије 29, 11000, Београд
(540)

IMA DANA
(511) 39
достава хране из ресторана.
43 услуге ресторана; обезбеђивање хране и пића за
госте ресторана; услуге хотела; услуге барова; услуге
кетеринга; изнајмљивање просторија за рођенданске
прославе; обезбеђивање објеката за банкете и
друштвене догађаје за посебне прилике.
(210) Ж- 2022-762

(220) 26.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Pozavarovalnica Sava, d.d. , Dunajska cesta 56,
1000, Ljubljana, SI
(740) BDK Advokati OAD, Булевар краља
Александра 28, 11000, Београд-Врачар
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21;
29.01.03; 29.01.08
(591) Зелена, бела, тамносива.
(511) 36
осигурање; реосигурање; осигурање
живота; осигурање имовине; здравствено осигурање;
осигурање од последица несрећног случаја;
поморско осигурање; осигурање од пожара;
посредовање
у осигурању;
консултације
о
осигурању; пружање информација о осигурању;
послови актуара; услуге актуара; финансијска
процена (у осигурању); процена накнада штете
[финансијска процена]; вредновање и процена
87
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ризика
за
потребе
осигурања;
припрема
финансијских
анализа;
финансијске
услуге;
финансијске операције; финансијско управљање;
финансијске
анализе;
финансијска
улагања;
финансијске консултације; пружање финансијских
информација: клириншки послови [финансије].

одређене услуге писања, на пример, писање
сценарија, текстова песама; услуге филмског студија,
образовање одраслих, забављање других лица,
привлачење пажње, организовање (приређивање) и
вођење семинара, конференција, конгреса, изложби,
спортских такмичења, издавање текстова и књига.

(210) Ж- 2022-763

(210) Ж- 2022-765

(220) 27.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) JIANGXI GETO NEW MATERIALS
CORPORATION LIMITED,, Guangchang Industrial
Zone, , 344900, Fuzhou City, Jiangxi Province, CN
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Београд
(540)

(531) 26.01.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.01.02; 27.05.24
(511) 6 рукохвати на вратима, метални; врата од
метала; грађевински материјали од метала; прозори
од метала; гвожђарија [ситна метална роба];
подупирачи од метала; ланци од метала; металне
оплате за бетон; браве од метала, осим електричних;
цеви од челика.
(210) Ж- 2022-764

(220) 27.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731)
ADRENALIN
DRUŠTVO
SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD
(VRAČAR), Тополска 22, 11000, Београд, RS
(540)

(220) 27.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731)
TWO
RIVERS
DRUŠTVO
SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD,
Тополска 22, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 26.01.04; 27.01.06; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, плава.
(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; услуге продукције програма
телевизијске продаје.
38 тржишне комуникације.
41 образовање одраслих, забављање других лица,
привлачење пажње, организовање (приређивање) и
вођење семинара, конференција, конгреса, изложби,
спортских такмичења, издаваље текстова и књига;
услуге које пружају предузећа која се баве
продукцијом тако што, за рачун других лица или за
свој рачун, се баве продукцијом радио и
телевизијских програма; услуге режирања и
продукције филмова, осим рекламних филмова;
одређене услуге писања, на пример, писање
сценарија, текстова песама.
(210) Ж- 2022-767

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 9 све врсте фотографских и кинематографских
апарата, магнетни носиоци података, акустичне
плоче; играни филмови, филмови адаптирани за
приказивање на телевизији, фонографске плоче,
касете, звучни снимци, видео касете и траке.
35 услуге које пружају предузећа која се, за рачун
друхих лица или за свој рачун баве продукцијом;
услуге продукције програма телевизијске продаје.
41 услуге које пружају предузећа која се, за рачун
других лица или за свој рачун, баве продукцијом
радио и телевизијских програма; услуге режирања и
продукције филмова, осим рекламних филмова;
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(220) 27.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York 10017, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

LITFULO
(511) 5 фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
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храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди.
(210) Ж- 2022-768

(220) 27.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ELREXFIO
(511) 5 фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди.

Ж
(511) 10 посуде за урин; посуде за медицинску
употребу; посебни контејнери за медицински отпад;
наруквице за медицинске намене; кашике за давање
лека; хиподермички шприцеви - шприц за ињекције;
медицинске гуске и лопате; електричне пипете за
медицинске сврхе; пипете за медицинску употребу;
штапићи за преглед грла; штапићи за чишћење
ушију; штапићи за преглед грла за медицинске
намене; капаљке за употребу у медицини; бочице са
капаљком за употребу у медицини.
(210) Ж- 2022-791

(220) 29.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54а, 11000,
Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2022-789

(220) 29.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) VIR SISTEM DOO LEŠTANE , Кружни пут
13к, 11309, Београд, RS
(540)

Vladavina
(511) 33 вино; жестока пића.
(210) Ж- 2022-790

(220) 29.04.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) DUNAVPLAST KORP d.o.o. Inđija, ПИНЦ 2
25 Североисточна радна зона, 22320, Инђија, RS
(740) Милена Лучић, адвокат, Мештровићева 35,
11000, Београд
(540)

(531) 26.01.04; 26.01.12; 26.01.22; 26.11.12; 27.01.12;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста (hex: #8b5a95) на белој подлози
(511) 44 медицинске услуге; медицинска помоћ;
услуге саветовања о здрављу; помоћ и подршка
породицама са трудницама, новорођеним бебама и
малом децом; превентивно саветовање у циљу
унапређења и очувања здравља деце.
(210) Ж- 2022-853

(220) 12.05.2022.
(442) 31.05.2022.
(731) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom
odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS
(540)

BIOFEMINN
(511) 5 фармацеутски препарати.

(531) 26.04.18; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива, бела, плава.

ЗИС / RS / IPO
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Ж

РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks

(511) Кл. 5: вакцине.

фунгициди; вируциди; антибактеријска средства за
прање руку; препарати за дезинфекцију руку;
медицинска средства за прање руку; антибактеријски
гелови; антибактеријски спрејеви; медицински
сапуни; дезинфекциони сапуни; антибактеријски
сапуни; антибактеријске марамице; марамице
натопљене
антибактеријским
препаратима.
Кл. 35:
оглашавање; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; пословно управљање; вођење
послова;
канцеларијски
послови;
пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга.

(111) 82364
(210) Ж- 2021-1764

(111) 82365
(210) Ж- 2021-2082

(111) 82363
(210) Ж- 2021-2081

(181) 01.12.2031.
(220) 01.12.2021.
(151) 18.04.2022.
(732) ModernaTx, Inc., 200 Technology Square, 2nd
Floor, Cambridge MA 02139, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

MODERNA
(181) 13.10.2031.
(220) 13.10.2021.
(151) 18.04.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(181) 01.12.2031.
(220) 01.12.2021.
(151) 18.04.2022.
(732) ModernaTx, Inc., 200 Technology Square, 2nd
Floor, Cambridge MA 02139, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

SPIKEVAX
(511) Кл. 5: вакцине.
(111) 82366
(210) Ж- 2021-1296

(181) 23.07.2031.
(220) 23.07.2021.
(151) 18.04.2022.
(732) Зорица Тошић Огњеновић/SMARTPARK
DOO, Александра Дубчека 20, 11080, Београд-Земун, RS
(540)

(531) 01.15.03; 01.15.07; 01.15.09; 01.15.15; 04.05.03;
25.01.01; 25.07.07; 25.12.01; 26.03.23; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.15
(591) тамно плава, светло плава, плава, црвена, жута,
бела.
(511) Кл. 3: препарати за чишћење руку; течни
сапуни; сапун.
Кл. 5:
дезинфекциона средства; марамице за
дезинфекцију; средства за дезинфекцију за прање
руку;
сапун за дезинфекцију; дезинфекциона
средства и антисептици; средства за дезинфекцију за
медицинске потребе; дезинфекциона средства за
хигијенске
сврхе;
марамице
натопљене
дезинфекционим
средствима;
антисептици;
антисептички препарати; марамице натопљене
антисептичким
препаратима;
бактерициди;
антибактеријски сапуни; антибактеријски препарати;
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(531) 18.01.07; 18.07.01; 27.05.01; 29.01.15
(591) црвена, црна, жута ,плава, зелена, бела.
(511) Кл. 7: аутоматска машина за продају/наплатна
каса и терминали.
Кл. 11: апарати и инсталације за осветљење/зелено и
црвено светло за обележавање попуњености.
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Кл. 16: штампане ствари/ролне за штампање бар код
тикета.
(111) 82367
(210) Ж- 2021-1772

(181) 11.10.2031.
(220) 11.10.2021.
(151) 18.04.2022.
(732) Пољопривредно газдинство Бранислав
Секулић, Сивч Јовгена 183, 21460, Врбас, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.09
(591) златна, бела.
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану; сок од парадајза за кување;
воћни намази; намази на бази воћа; намази на бази
поврћа.
Кл. 32: пиво; безалкохолни напици; минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други безалкохолни препарати за прављење
напитака; сок од брескве; сок од јабуке; сок од
јабуке, безалкохолни; сок од парадајза (пиће);
напици од сока од јабуке; напици од сока од
парадајза; безалкохолни напици од сока од поврћа.
(111) 82368
(210) Ж- 2021-1786

(181) 18.10.2031.
(220) 18.10.2021.
(151) 18.04.2022.
(732) JAMCON INDUSTRIAL SERVICES DOO
GOLUBAC ŠUVAJIĆ, Шувајић, 12253, Голубац, RS
(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а,
21000, Нови Сад
(540)

JAMCON
(511) Кл. 9:
рачунарски програми, снимљени;
оперативни рачунарски програми, снимљени;
рачунарски софтвер, снимљени; интерфејси за
рачунаре; рачунарски програми, који се могу
преузимати; апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати; рачунарске софтверске
платформе, снимљене или даунлодоване.

ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 35:
компјутерско управљање подацима;
прикупљање информација у компјутерске базе података;
систематизација информација у компјутерским базама
података; ажурирање и одржавање података у
рачунарским базама података; пружање пословних
информација путем интернет странице.
Кл. 42:
инжењерске услуге; рачунарско
програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; изнајмљивање
рачунарског софтвера; одржавање рачунарског
софтвера; инсталирање рачунарског софтвера;
саветовање у области рачунарског софтвера; софтвер
у виду сервиса (SааS); саветовање у вези
информационих технологија; научна истраживања;
сервер хостинг; чување резервне копије података ван
мреже;
електронско
похрањивање
података;
рачунарство у облаку; услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга;
саветодавне услуге из области технологије;
саветодавне услуге из области компјутерске
технологије; надгледање рачунарских система ради
откривања неовлашћеног приступа или повреде
података; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера; платформа као услуга (PааS); развој
рачунарских платформи.
(111) 82369
(210) Ж- 2021-457

(181) 16.03.2031.
(220) 16.03.2021.
(151) 18.04.2022.
(732) SHINING EGO doo BEOGRAD-ZVEZDARA,
Булевар краља Александра 248а, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Урош З. Сладић, Шумадијске дивизије
4/38, 11000, БЕОГРАД
(540)

SHINING EGO ...bring yourself to
shine
(511) Кл. 16: календари
(111) 82370
(210) Ж- 2021-1780

(181) 15.10.2031.
(220) 15.10.2021.
(151) 18.04.2022.
(732) Фондација БФПЕ за одговорно друштво,
Омладинских бригада 216/13, 11070, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Јасна Трифуновић , Кнеза Милоша
10/II, 11000 Београд
(540)
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Ж
(531) 01.13.01; 01.15.15; 01.15.21; 26.13.25; 26.15.01;
27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, сива.
(511) Кл. 16: хартија и картон; штампане ствари;
канцеларијски материјал, изузев намештаја; писаће
машине и канцеларијски прибор [изузев намештаја];
материјал за обуку [изузев апарата]; материјали за
обуку и наставу; постери; огласни панои од папира или
картона; плакати од папира или картона; блокови
[канцеларијски материјал]; штампани материјал
[вискока штампа]; нотеси; фасцикле [канцеларијски
материјал]; оловке; периодичне публикације; свеске;
бележнице; каталози; омоти [канцеларијски материјал];
заштитне корице за књиге; књиговезачке корице;
корице књига; оловке са графитном мином [техничке
оловке]; кутије за оловке; штампани роковници;
штампане публикације; приручници; књижице; налив
пера и хемијске оловке [канцеларијски прибор];
магазини [периодични]; маркери за документа [маркери
за обележавање]; маркери за обележавање страница
докумената [заставице за обележавање]; подлоге за
писање; календари; налепнице [канцеларијски прибор].
Кл. 18: футроле [етуи] за визиткарте; ранци; актен
ташне; ручне торбице; футроле за кључеве; футроле
за кредитне картице [новчаници].
Кл. 41: пружање услуга у области образовања;
организовање и вођење конференција; организовање
и вођење конгреса; припрема и вођење семинара;
припрема и вођење симпозијума; организовање и
вођење радионица [обука]; припремање обуке;
издавање текстова, осим рекламних текстова;
издавање књига.
Кл. 45:
промовисање интереса међународних
компанија, компанија за некретнине и непрофитних
компанија у области политике, законодавства и
регулације [услуге лобирања]; правна истраживања;
ревизија регулатор не усклађености; ревизија правне
усклађености.
(111) 82371
(210) Ж- 2021-1774

(181) 14.10.2031.
(220) 14.10.2021.
(151) 18.04.2022.
(732) BEONOVA д.о.о., Данила Лекића Шпанца 31,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Маја Шушњар, Булевар краља
Александра 203, Београд
(540)

LADY B
(511) Кл. 3: сапун и нарочито: сапуни, дезодорантни
сапуни и сапуни против ЗНОЈења; козметика,
нарочито: ружеви за усне, козметичке маске, лак за
нокте, лосиони за косу, боје за косу, козметика,
козметичке оловке, козметичке креме, препарати за
уклањање шминке, шминка, препарати за чишћење,
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лосиони за козметичку употребу, млеко за чишћење
за тоалетну употребу, шампони, козметички
препарати за негу коже, маскаре, препарати за
туширање, за личну ХИГИЈени и дезодорисање,
сјајеви за усне, шампони за суво прање, препарати за
купање-не за медицинске сврхе.
Кл. 25: одећа, нарочито: неглижеи, боди, слипови,
мајице, хеланке, женске чарапе, доњи веш, собни
огртачи, шалови, кратке чарапе, женске најлонске
чарапе, трико, корсети, појасеви и стезници, кратке
панталоне бермуде, панталоне, мараме, ешарпе, гаће,
грудњаци, баде мантили, дамски доњи веш,
самолепљиви грудњаци, траке за косу.
(111) 82372
(210) Ж- 2021-1789

(181) 18.10.2031.
(220) 18.10.2021.
(151) 18.04.2022.
(732) Mint pools d.o.o. Novi Sad, Новосадског сајма
25, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина
бр. 127/91, 11070, Београд (Нови Београд)
(540)

(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.11.03; 26.11.11; 26.11.12;
29.01.12
(591) бела, минт
(511) Кл. 6: базени за пливање [конструкције] од
метала; цеви за воду од метала; мердевине [металне];
даске за скокове у воду, металне; газишта за
степенице,
метална;
оквири
грађевинских
конструкција од метала; вентили за цеви за воду, од
метала; разводници за цевоводе, метални; цевоводи
под притиском, метални; метални рукохвати за каду.
Кл. 11: каде за купање; каде за седење за купатила;
апарати и машине за пречишћавање воде; каде за
бање; апарати за хлорисање базена за пливање;
апарати за вртложење воде; апарати за каде за
хидромасажу; инсталације за водоснабдевање;
аутоматске, грејачи воде; инсталације за грејање
воде; инсталације за грејање [воде]; инсталације за
дистрибуцију
воде;
водоводне
инсталације;
инсталације за пречишћавање воде; апарати за
филтрирање воде; стерилизатори воде; апарати и
машине за пречишћавање воде; славине са мешачем
за водоводне цеви.
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Кл. 19:
базени за пливање [конструкције],
неметалне; газишта за степенице, неметалне;
одводне цеви, неметалне; цеви за воду, неметалне;
вентили за цевоводе, не од метала или пластике;
вентили за цевоводе, не од метала или пластике.
(111) 82373
(210) Ж- 2021-1890

(181) 03.11.2031.
(220) 03.11.2021.
(151) 19.04.2022.
(732) KRISTIJAN SEKEREŠ PR AGENCIJA ZA
RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE CLOUD9
WEB SERVICES NOVI SAD, Јаше Игњатовића 7/13,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 24.17.02; 24.17.08; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.11;
27.07.17
(511) Кл. 9:
рачунари; рачунарски програми,
снимљени;
оперативни
рачунарски
програми,
снимљени; рачунарски софтвер, снимљени; монитори
[компјутерски програми]; електронске публикације
које се могу преузимати; рачунарски програми, који
се могу преузимати; софтвери за рачунарске игре,
снимљени; датотеке слика које се могу преузимати;
апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати; рачунарске софтверске платформе,
снимљене или даунлодоване; графички елементи за
мобилне телефоне који се могу преузети са интернета;
софтвери за рачунарске игре, који се могу преузети;
електронски новчаници који се могу преузимати.
Кл. 16: печати са адресом; папир; постери; огласни
панои од папира или картона; спајалице; спајалице
[канцеларијски прибор]; клипсе за оловке; бележнице;
нотеси; слике; штампани материјал [вискока штампа];
фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; таблице за
писање; писаљке за таблице; гравуре; оловке; новине;
регистратори са прстеновима; подметачи за пивске
чаше; улазнице; блокови за цртање; блокови
[канцеларијски материјал]; мустре [шеме за вез];
шпенадле као канцеларијски материјал; жигови
[печати]; штампарска слова; карбон папир;
бележнице; карте; каталози; омоти за папир;
кошуљице за списе; фасцикле [канцеларијски
материјал]; бушилице за папир [зумба]; књиге;
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држачи оловака; графички отисци; табле за цртање;
материјали за цртање; коверте; кутије за оловке;
индекс регистри; формулари [штампани]; штампане
публикације; приручници; папир за писање; оловке за
цртање; књижице; спајалице; траке за везивање
[књиговезачке];
канцеларијски
материјал
и
канцеларијски прибор, осим намештаја; папирне траке
и картице за бележење компјутерских програма;
књиговезачки материјал; налив пера и хемијске
оловке
[канцеларијски
прибор];
магазини
[периодични]; обележивачи за књиге; летци; флајери;
држачи списа; докумената [канцеларијски прибор].
Кл. 25: обућа; капе; чарапе и плетена трикотажа;
трегери; држачи панталона [трегери]; пертле за
чизме; доњи веш; кабанице [одећа]; каишеви [одећа];
шалови; џемпери; пуловери; џемпери [пуловери];
кратке чарапе; блузе; кошуље; кошуље кратких
рукава; одећа; шешири; одела; панталоне; рукавице
[одећа]; шалови; мараме; мараме; шалови; цилиндри;
дресови [одећа]; сукње; спортске мајице; дресови;
униформе; јакне [одећа]; ципеле; маске за спавање.
Кл. 35: помоћ у пословном управљању; обавештења
о пословима; услуге агенција за пружање пословних
информација; анализе трошкова и цене коштања;
дистрибуција
рекламног
материјала;
услуге
фотокопирања; услуге агенција за запошљавање;
изнајмљивање канцеларијских машина и опреме;
рачуноводство; вођење књига [књиговодство];
пословно управљање и организационо саветовање;
консултације у вези са избором особља;
консултације у пословном управљању; непосредно
оглашавање путем поште; ажурирање огласних
материјала; стручне услуге о пословној ефикасности;
консултације у вези са пословним организовањем;
објављивање рекламних текстова; оглашавање;
рекламирање; рекламирање на радију; пословна
истраживања; рекламирање преко телевизије;
преписивање
кореспонденције
[канцеларијске
услуге]; уређивање излога; услуге рекламних
агенција;
саветодавне
услуге
у пословном
управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања
или
продајних
промоција;
маркетиншка
истраживања; компјутерско управљање подацима;
професионалне пословне консултације; пружање
пословних информација; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
услуге поређења цена; услуге подуговарања;
аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање;
услуге графичке обраде материјала за рекламне
сврхе; тражење спонзорства; производња рекламних
филмова; маркетинг; пружање комерцијалних и
пословних контакт информација; оптимизација
претраживача за промоцију продаје; оптимизација
саобраћаја за интернет странице; оглашавање
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плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање];
пословно управљање за независне пружаоце услуга;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; услуге управљања пословним
пројектима за грађевинске пројекте; пружање
пословних информација путем интернет странице;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; развој концепта оглашавања;
индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; управљање
програмима за путнике који често лете авионом;
услуге праћења конкуренције; услуге праћења
тржишта; циљни маркетинг; оглашавање на
отвореном; маркетинг у оквиру издавања софтвера;
услуге односа са медијима; услуге корпоративне
комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме
у заједничким радним просторима; пружање
корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне
сврхе; пружање корисничких оцена у комерцијалне
или рекламне сврхе; израђивање профила потрошача
за комерцијалне или маркетиншке сврхе.
Кл. 37:
инсталација; одржавање и поправка
рачунарске опреме.
Кл. 38: комуникација преко рачунарских терминала;
пренос порука и слика посредством рачунара; пренос
електронске
поште;
пренос
факсимилом;
обезбеђивање
телекомуникационих
веза
са
глобалном рачунарском мрежом; обезбеђење
корисничког приступан глобалној рачунарској
мрежи; форуми [причаонице] на друштвеним
мрежама; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пренос честитки путем интернета; пренос
дигиталних датотека; услуге видеоконференција;
пружање услуга онлајн форума; стриминг [проток]
података; пренос видео садржаја на захтев.
Кл. 41: академије [образовне]; учење на даљину;
издавање текстова, осим рекламних текстова;
настава; обука; образовне услуге; услуге пружања
обуке;
изнајмљивање
филмова;
производња
филмова, који нису рекламни филмови; издавање
књига; продукција представа; организовање и вођење
конференција;
пружање
услуга
у
области
образовања; испити из области образовања;
изнајмљивање камкодера; издавање видео камера;
писање сценарија, изузев за рекламне сврхе; монтажа
видеотрака; онлајн издавање електронских књига и
часописа; електронско издаваштво; титловање;
услуге игара пружених онлајн са рачунарске мреже;
превођење; писање текстова; услуге преводиоца;
подучавање; услуге обуке које се пружају путем
симулатора; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; услуге монтаже видео
записа за манифестације.
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Кл. 42:
изнајмљивање рачунара; рачунарско
програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; саветовање у
области дизајна и развоја рачунарског хардвера;
изнајмљивање рачунарског софтвера; истраживање и
развој нових производа за друге; поновно
успостављање рачунарских података; одржавање
рачунарског софтвера; анализе рачунарских система;
дизајнирање рачунарских система; умножавање
рачунарских програма; израда и одржавање веб
страница за друге; хостинг рачунарских сајтова [веб
сајтова]; инсталирање рачунарског софтвера;
засејавање облака; саветовање у области рачунарског
софтвера; изнајмљивање веб сервера; заштита од
рачунарских вируса; обезбеђивање алата за
претраживање
[претраживача]
на
интернету;
дигитализација докумената [скенирање]; саветовање
о изради веб сајтова; софтвер у виду сервиса [саас];
саветовање у вези информационих технологија;
сервер хостинг; чување резервне копије података ван
мреже;
електронско
похрањивање
података;
пружање информација у вези са рачунарским
технологијама и програмирањем путем веб-сајта;
рачунарство у облаку; услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга;
саветодавне услуге из области технологије;
саветодавне услуге из области комјутерске
технологије; саветодавне услуге из области
телекомуникационе технологије; саветовање о
сигурности рачунара; надгледање рачунарских
система ради откривања кварова; креирање и
дизајнирање за друге индекса информација
заснованих на интернету [услуге информационе
технологије]; консултације о безбедности интернета;
консултације о сигурности података; услуге
кодирања податка; надгледање раунарских система
ради откривања неовлашћеног приступа или повреде
података; електронско надгледање података о
заштити личности ради откривања крађе идентитета
путем
интернета;
електронско
надгледање
коришћења кредитних картица ради откривања
интернет преваре; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера; платформа као услуга [паас]; развој
рачунарских платформи; дизајнирање визит карти;
графички дизајн промотивног материјала.
(111) 82374
(210) Ж- 2021-2133

(181) 08.12.2031.
(220) 08.12.2021.
(151) 19.04.2022.
(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,
11080, Београд-Земун, RS
(540)
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(531) 28.05.00
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 82375
(210) Ж- 2021-1851

(181) 27.10.2031.
(220) 27.10.2021.
(151) 19.04.2022.
(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

RIVIAN FOREVER
(511) Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; копнена возила и делови и додаци
за иста, наиме, саставни делови и компоненте за
погонске склопове у виду електричних мотора,
мењача и осовина; каросерије за моторна возила;
мреже за пртљаг за возила; цераде кројене за возила;
ланци против клизања за возила; флеке за поправку
гума за возила; пумпе за надувавање гума за возила;
лајсне за унутрашњост аутомобила; панели за
унутрашњост аутомобила; кожне пресвлаке по
наруџбини за возила; оквири за регистарске таблице;
држачи за регистарске таблице; тапацирунзи за
возила; електрична копнена возила; делови за
електрична возила, наиме, мотори; делови за
електрична возила, наиме, ретровизори, брисачи и
врата пртљажника; возила високих перформанси која
се у потпуности покрећу електричним батеријама;
седишта за возила; осовине за точкове возила; точкови
за возила; тапацирунзи за возила; цераде кројене за
возила; волани за возила; мотори за копнена возила;
кровни носачи, амортизери, опруге, стабилизатори, и
вешања, све за возила; панели са лајснама за
каросерије возила; кочиона клешта за копнена возила;
навлаке за седишта за возила; носачи мотора за
возила; унапред дизајниране фолије од винила
специјално прилагођене за возила; делови за возила,
наиме, црева за серво управљање; ознаке за возила;
јастуци за седишта возила; склопови за осовине
точкова за возила; носачи за скије за возила; огледала
за возила, наиме ретровизори; зупчаници за рикверц
за копнена возила; специјално направљене куке за
возила за држање додатака за возила; ветробранска
стакла за возила; уређаји против крађе возила; гуме за
возила; унутрашње гуме за возила; уређаји за
надувавање гума; пластични делови за возила, наиме,
испупчене украсне и заштитне пластичне лајсне за
унутрашњост и спољашност возила; копнена возила,
наиме електрични аутомобили, камиони и теренска
возила; полу-кројене цераде за возила; кочиони
компресори ваздуха за копнена возила; кочиони
ваздушни цилиндри за копнена возила; хаубе за
возила; шасије за моторна возила; заштитне пресвлаке
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за седишта возила; делови за поправку саставних
делова камиона и других моторних возила; механизми
погонског склопа возила који се састоје од квачила,
мењача, погонске осовине и диференцијала; поклопци
за мењаче за копнена возила; плоче за монтирање
мењача за моторна возила; кућишта мењача за
моторна возила; полуге за вучу возила; завесице за
точкове возила; степенице које се каче на копнена
возила; вучне полуге за возила; фелне за точкове
возила и њихови саставни делови; теренска возила
(атв возила); сензори за копнена возила, наиме,
електрични сензори за обртни моменат серво
управљања, који се продају као компонента система
серво управљања; фелне за точкове возила; склопови
мењача за копнена возила; кочнице за возила; точкови
за возила; каросерије возила; мењачи за копнена
возила; делови возила, наиме, визири за ветробранска
стакла; делови возила, наиме, визири за заштиту од
сунца; делови возила, наиме, управљачке руке; делови
возила, наиме, куглични зглобови; делови возила,
наиме, носачи вешања; делови возила, наиме,
хомокинетички зглобови; спољни делови вентила за
гуме возила; делови за копнена возила, наиме,
диференцијали; штитници за хаубе као саставни део
возила; погонске осовине за копнена возила; кочионе
сајле за возила; делови вешања за копнена возила,
наиме, гибњеви; делови вешања за копнена возила,
наиме, завојне опруге; метлице брисача ветробранског
стакла за возила; хидраулична кола за возила; делови
вешања за копнена возила, наиме, еквилајзери; кожне
пресвлаке по наруџби за возила; кочиони дискови за
возила; држачи за шоље за употребу у возилима;
мењачи за копнена возила и заменски делови за иста;
каишеви за мењаче за копнена возила; системи
вешања за копнена возила; куглични лежајеви за
копнена возила; стаклени прозори за возила; аларми
против крађе возила; кочнице за копнена возила;
метална роба за кочнице возила; носачи бицикала за
возила; комплети за подизање осовина за копнена
возила; осовински лежајеви за копнена возила;
кочнице са дисковима за копнена возила; кровни
кофери за копнена возила; спортска теренска возила;
ваздушни јастуци за возила; прозори за возила;
сигурносни појасеви за употребу у возилима; вентили
за гуме возила; сирене за возила; делови за копнена
возила, наиме, погонски каишеви; квачила за копнена
возила; цераде кројене за аутомобиле и камионе за
потребе заштите од временских неприлика; наслони за
главу за возила; ваздушни јастуци који се надувавају
за употребу у возилима за спречавање повреда у
незгодама; погонски ланци за копнена возила; додатна
опрема за аутомобиле, наиме, торбе, мреже и
послужавници за организацију у аутомобилу
специјално прилагођени за монтирање у возилима;
сигурносни појасеви за седишта возила; мреже за
пртљаг за возила; кочионе облоге за копнена возила;
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делови за копнена возила, наиме осовине; делови за
копнена возила, наиме погонски зупчаници; метални
делови за возила, наиме, украсне и заштитне лајсне
од метала за унутрашњост и спољашњост
аутомобила; електрична возила, наиме аутомобили,
камиони и теренска возила; бицикли; резервни
аларми за упозорење за возила; дискови за точкове
возила; централне браве за моторна возила; алармни
системи за моторна возила; волански системи за
копнена возила и делови за исте; спојлери за возила;
бочне степенице за улаз у возила; ваздушни јастуци;
амортизери за аутомобиле; браници за аутомобиле;
кровни носачи терета и пртљага за возила; цераде
кројене за возила; делови за копнена возила, наиме,
бочне степенице за улаз; делови за копнена возила,
наиме, завесице за точкове возила; делови за копнена
возила, наиме, блатобрани; делови за возила, наиме,
амортизери; врата за возила; ручице за мигавце за
возила; чепови за резервоаре за копнена возила;
прекривачи за регистарске таблице за возила; панели
за врата возила; кровне тенде прилагођене за
употребу на возилима; делови возила за рекреативне
сврхе, наиме јединице за кување и судопере; делови
за возила, наиме структурна кућишта за држање
јединица за кување, судопере и јединице за
складиштење; аутомобилски структурни делови,
наиме самозаптивајући танкови за чување воде;
аутомобилски структурни делови, наиме пртљажник,
карго јединице и јединице за складиштење; јединице
за складиштење терета посебно прилагођење
камионима и теренским возилима; подлоге
прилагођене за пртљажни део возила.
Кл. 35: оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем;
кацеларијски
послови;
руковање
електричним батеријским системима који се састоје од
бежично повезаних електричних батеријских апарата са
уграђеним софтвером и фирмвером и пратећим
софтвером који се могу ажурирати на даљину за чување
и пражњење сачуване електричне енергије за друге, за
пословне потребе, и услуге пословног консалтинга у
вези са истим; услуге салона за копнена возила и возила;
малопродајне радње, аутлет продавнице и привремене,
”поп-уп” продавнице у области копнених возила и
возила; услуге пословног саветовања, наиме, пружање
помоћи у изради пословних стратегија; консултације у
области енергетске ефикасности у погледу соларне и
обновљиве енергије; пружање саветодавних услуга у
вези са куповином и консалтинг услуга купцима у вези
са куповином копнених возила; онлајн пружање услуга
именика у вези са информацијама о возилима и
станицама за пуњење; услуге управљања горивом за
возне паркове; услуге управљања возним парком у виду
праћења возила возног парка у комерцијалне сврхе.
Кл. 36: услуге осигурања; финансијски послови;
монетарни
послови;
послови
везани
за
непокретности;
услуге
носиоца
осигурања;
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финансијске услуге; услуге везане за непокретности,
наиме изнајмљивање и управљање индустријском
својином за друге.
Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања; вађење руда, бушење нафте и гаса;
уградња, одржавање, поправка и надоградња бежично
повезаних електричних батеријских уређаја и
саветовање у вези са тим, за складиштење и пражњење
ускладиштене електричне енергије за стабилизацију и
испуњавање потреба за електричном енергијом и
циљева њеног коришћења; пружање услуга одржавања
и поправки возила; консултације о поправци возила;
консултације о одржавању возила; услуге пуњења
батерија возила; услуге прилагођавања возила, наиме,
израда возила према жељама купца; услуге станице за
пуњење возила; поправка и одржавање возила; детаљно
чишћење возила; сервисне станице за возила; фарбање
возила; услуге станица за пуњење електричних возила;
услуге управљања возним парком у виду одржавања
возних паркова; услуге помоћи на путу, наиме,
одговарање на позиве за помоћ на путу, замена
пробушене гуме, хитно пуњење акумулатора;
грађевинарство; машине за производњу, склапање или
поправку возила; дизајн, развој и производња
специјализованих електричних аутомобилских возила;
одржавање, сервис и поправка специјализованих
електричних аутомобилских возила.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања; лизинг
моторних возила; услуге дељења аутомобила; услуге
дељења вожње; превоз и складиштење возила;
изнајмљивање возила; услуге вожње возилима; вуча
возила; услуге изнајмљивања возила; резервисање
најма аутомобила; услуге помоћи на путу, наиме
услуге вуче, повлачења витлом и услуге доставе
кључева; планирање руте путања.
Кл. 41: образовање; пружање обуке; разонода;
спортске и културне активности; образовне услуге,
наиме, обука у области дизајна, развоја, производње,
одржавања, сервиса и поправке возила; припрема и
извођење вођених тура у виду путничких екскурзија
и путовања копненим
возилима, чамцима,
бициклима и пешице; разонода у виду искустава
пробне вожње возила; образовне услуге, наиме,
обука у области дизајна, развоја, производње,
одржавања, сервиса и поправке специјализованих
електричних аутомобилских возила.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај; услуге путовања, наиме, услуге
резервација и пријава за привремени смештај,
ресторане и оброке.
(111) 82376
(210) Ж- 2021-1809

(181) 21.10.2031.
(220) 21.10.2021.
(151) 19.04.2022.
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(732) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road,
46268, Indianapolis, Indiana, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000, Београд
(540)

THRINTOBA
(511) Кл. 1: хемијски препарати за третман семена.
Кл. 5: инсектициди за употребу у пољопривреди.
(111) 82377
(210) Ж- 2021-259

(181) 17.02.2031.
(220) 17.02.2021.
(151) 19.04.2022.
(732) Jelenac organic d.o.o. Jelenac, Јеленац б.б.,
34312, Јеленац, општина Топола, RS
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01
(511) Кл. 31: свеже воће и поврће, свеже зачинско
биље; семе за узгој воћа и поврћа; саднице; купине,
свеже; комина; семе за узгајање воћних култура; слад
за дестиловање.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака;бокбуњају [црно
купиново вино]; алкохолна пића која садрже воће;
алкохолни напици од воћа; биљни ликери.
(111) 82378
(210) Ж- 2021-619

(181) 07.04.2031.
(220) 07.04.2021.
(151) 19.04.2022.
(732) Perihard inženjering d.o.o., Табановачка 27,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 03.07.09; 26.01.15; 26.01.17; 26.01.24; 27.05.01
(591) Ц-100, М-44, Y-100 ; Ц-35, М-0, Y-100; Ц-45,
М-10, Y-100; Ц-100, М-44, Y-100
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 16: улошци с мастилом - тонер касете.
Кл. 37: услуге инсталирања, одржавања и поправке
машина.
Кл. 42:
услуге ит које се пружају на бази
аутсорсинга.
(111) 82379
(210) Ж- 2021-1849

(181) 27.10.2031.
(220) 27.10.2021.
(151) 19.04.2022.
(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

KEEP THE WORLD
ADVENTUROUS FOREVER
(511) Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; копнена возила и делови и додаци
за иста, наиме, саставни делови и компоненте за
погонске склопове у виду електричних мотора,
мењача и осовина; каросерије за моторна возила;
мреже за пртљаг за возила; цераде кројене за возила;
ланци против клизања за возила; флеке за поправку
гума за возила; пумпе за надувавање гума за возила;
лајсне за унутрашњост аутомобила; панели за
унутрашњост аутомобила; кожне пресвлаке по
наруџбини за возила; оквири за регистарске таблице;
држачи за регистарске таблице; тапацирунзи за
возила; електрична копнена возила; делови за
електрична возила, наиме, мотори; делови за
електрична возила, наиме, ретровизори, брисачи и
врата пртљажника; возила високих перформанси која
се у потпуности покрећу електричним батеријама;
седишта за возила; осовине за точкове возила;
точкови за возила; тапацирунзи за возила; цераде
кројене за возила; волани за возила; мотори за
копнена возила; кровни носачи, амортизери, опруге,
стабилизатори, и вешања, све за возила; панели са
лајснама за каросерије возила; кочиона клешта за
копнена возила; навлаке за седишта за возила;
носачи мотора за возила; унапред дизајниране
фолије од винила специјално прилагођене за возила;
делови за возила, наиме, црева за серво управљање;
ознаке за возила; јастуци за седишта возила;
склопови за осовине точкова за возила; носачи за
скије за возила; огледала за возила, наиме
ретровизори; зупчаници за рикверц за копнена
возила; специјално направљене куке за возила за
држање додатака за возила; ветробранска стакла за
возила; уређаји против крађе возила; гуме за возила;
унутрашње гуме за возила; уређаји за надувавање
гума; пластични делови за возила, наиме, испупчене
украсне и заштитне пластичне лајсне за
унутрашњост и спољашност возила; копнена возила,
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наиме електрични аутомобили, камиони и теренска
возила; полу-кројене цераде за возила; кочиони
компресори ваздуха за копнена возила; кочиони
ваздушни цилиндри за копнена возила; хаубе за
возила; шасије за моторна возила; заштитне
пресвлаке за седишта возила; делови за поправку
саставних делова камиона и других моторних возила;
механизми погонског склопа возила који се састоје
од квачила, мењача, погонске осовине и
диференцијала; поклопци за мењаче за копнена
возила; плоче за монтирање мењача за моторна
возила; кућишта мењача за моторна возила; полуге
за вучу возила; завесице за точкове возила;
степенице које се каче на копнена возила; вучне
полуге за возила; фелне за точкове возила и њихови
саставни делови; теренска возила (атв возила);
сензори за копнена возила, наиме, електрични
сензори за обртни моменат серво управљања, који се
продају као компонента система серво управљања;
фелне за точкове возила; склопови мењача за
копнена возила; кочнице за возила; точкови за
возила; каросерије возила; мењачи за копнена
возила; делови возила, наиме, визири за
ветробранска стакла; делови возила, наиме, визири за
заштиту од сунца; делови возила, наиме, управљачке
руке; делови возила, наиме, куглични зглобови;
делови возила, наиме, носачи вешања; делови
возила, наиме, хомокинетички зглобови; спољни
делови вентила за гуме возила; делови за копнена
возила, наиме, диференцијали; штитници за хаубе
као саставни део возила; погонске осовине за
копнена возила; кочионе сајле за возила; делови
вешања за копнена возила, наиме, гибњеви; делови
вешања за копнена возила, наиме, завојне опруге;
метлице брисача ветробранског стакла за возила;
хидраулична кола за возила; делови вешања за
копнена возила, наиме, еквилајзери; кожне пресвлаке
по наруџби за возила; кочиони дискови за возила;
држачи за шоље за употребу у возилима; мењачи за
копнена возила и заменски делови за иста; каишеви
за мењаче за копнена возила; системи вешања за
копнена возила; куглични лежајеви за копнена
возила; стаклени прозори за возила; аларми против
крађе возила; кочнице за копнена возила; метална
роба за кочнице возила; носачи бицикала за возила;
комплети за подизање осовина за копнена возила;
осовински лежајеви за копнена возила; кочнице са
дисковима за копнена возила; кровни кофери за
копнена возила; спортска теренска возила; ваздушни
јастуци за возила; прозори за возила; сигурносни
појасеви за употребу у возилима; вентили за гуме
возила; сирене за возила; делови за копнена возила,
наиме, погонски каишеви; квачила за копнена
возила; цераде кројене за аутомобиле и камионе за
потребе заштите од временских неприлика; наслони
за главу за возила; ваздушни јастуци који се
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надувавају за употребу у возилима за спречавање
повреда у незгодама; погонски ланци за копнена
возила; додатна опрема за аутомобиле, наиме, торбе,
мреже и послужавници за организацију у
аутомобилу специјално прилагођени за монтирање у
возилима; сигурносни појасеви за седишта возила;
мреже за пртљаг за возила; кочионе облоге за
копнена возила; делови за копнена возила, наиме
осовине; делови за копнена возила, наиме погонски
зупчаници; метални делови за возила, наиме, украсне
и заштитне лајсне од метала за унутрашњост и
спољашњост аутомобила; електрична возила, наиме
аутомобили, камиони и теренска возила; бицикли;
резервни аларми за упозорење за возила; дискови за
точкове возила; централне браве за моторна возила;
алармни системи за моторна возила; волански
системи за копнена возила и делови за исте; спојлери
за возила; бочне степенице за улаз у возила;
ваздушни јастуци; амортизери за аутомобиле;
браници за аутомобиле; кровни носачи терета и
пртљага за возила; цераде кројене за возила; делови
за копнена возила, наиме, бочне степенице за улаз;
делови за копнена возила, наиме, завесице за точкове
возила; делови за копнена возила, наиме,
блатобрани; делови за возила, наиме, амортизери;
врата за возила; ручице за мигавце за возила; чепови
за резервоаре за копнена возила; прекривачи за
регистарске таблице за возила; панели за врата
возила; кровне тенде прилагођене за употребу на
возилима; делови возила за рекреативне сврхе, наиме
јединице за кување и судопере; делови за возила,
наиме структурна кућишта за држање јединица за
кување, судопере и јединице за складиштење;
аутомобилски
структурни
делови,
наиме
самозаптивајући
танкови
за
чување
воде;
аутомобилски структурни делови, наиме пртљажник,
карго јединице и јединице за складиштење; јединице
за складиштење терета посебно прилагођење
камионима и теренским возилима; подлоге
прилагођене за пртљажни део возила.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; кацеларијски послови;
руковање електричним батеријским системима који
се састоје од бежично повезаних електричних
батеријских апарата са уграђеним софтвером и
фирмвером и пратећим софтвером који се могу
ажурирати на даљину за чување и пражњење
сачуване електричне енергије за друге, за пословне
потребе, и услуге пословног консалтинга у вези са
истим; услуге салона за копнена возила и возила;
малопродајне радње, аутлет
продавнице
и
привремене, ”поп-уп” продавнице у области
копнених возила и возила; услуге пословног
саветовања, наиме, пружање помоћи у изради
пословних стратегија; консултације у области
енергетске ефикасности у погледу соларне и
ЗИС / RS / IPO
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обновљиве енергије; пружање саветодавних услуга у
вези са куповином и консалтинг услуга купцима у
вези са куповином копнених возила; онлајн пружање
услуга именика у вези са информацијама о возилима
и станицама за пуњење; услуге управљања горивом
за возне паркове; услуге управљања возним парком у
виду праћења возила возног парка у комерцијалне
сврхе.
Кл. 36: услуге осигурања; финансијски послови;
монетарни
послови;
послови
везани
за
непокретности;
услуге
носиоца
осигурања;
финансијске услуге; услуге везане за непокретности,
наиме изнајмљивање и управљање индустријском
својином за друге.
Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања; вађење руда, бушење нафте и гаса;
уградња, одржавање, поправка и надоградња
бежично повезаних електричних батеријских уређаја
и саветовање у вези са тим, за складиштење и
пражњење ускладиштене електричне енергије за
стабилизацију и испуњавање потреба за електричном
енергијом и циљева њеног коришћења; пружање
услуга одржавања и поправки возила; консултације о
поправци возила; консултације о одржавању возила;
услуге
пуњења
батерија
возила;
услуге
прилагођавања возила, наиме, израда возила према
жељама купца; услуге станице за пуњење возила;
поправка и одржавање возила; детаљно чишћење
возила; сервисне станице за возила; фарбање возила;
услуге станица за пуњење електричних возила;
услуге управљања возним парком у виду одржавања
возних паркова; услуге помоћи на путу, наиме,
одговарање на позиве за помоћ на путу, замена
пробушене гуме, хитно пуњење акумулатора;
грађевинарство; машине за производњу, склапање
или поправку возила; дизајн, развој и производња
специјализованих
електричних
аутомобилских
возила;
одржавање,
сервис
и
поправка
специјализованих
електричних
аутомобилских
возила.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања; лизинг
моторних возила; услуге дељења аутомобила; услуге
дељења вожње; превоз и складиштење возила;
изнајмљивање возила; услуге вожње возилима; вуча
возила; услуге изнајмљивања возила; резервисање
најма аутомобила; услуге помоћи на путу, наиме
услуге вуче, повлачења витлом и услуге доставе
кључева; планирање руте путања.
Кл. 41: образовање; пружање обуке; разонода;
спортске и културне активности; образовне услуге,
наиме, обука у области дизајна, развоја, производње,
одржавања, сервиса и поправке возила; припрема и
извођење вођених тура у виду путничких екскурзија
и путовања копненим
возилима, чамцима,
бициклима и пешице; разонода у виду искустава
ЗИС / RS / IPO
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пробне вожње возила; образовне услуге, наиме,
обука у области дизајна, развоја, производње,
одржавања, сервиса и поправке специјализованих
електричних аутомобилских возила.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај; услуге путовања, наиме, услуге
резервација и пријава за привремени смештај,
ресторане и оброке.
(111) 82380
(210) Ж- 2021-1850

(181) 27.10.2031.
(220) 27.10.2021.
(151) 19.04.2022.
(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ADVENTUROUS FOREVER
(511) Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; копнена возила и делови и додаци
за иста, наиме, саставни делови и компоненте за
погонске склопове у виду електричних мотора,
мењача и осовина; каросерије за моторна возила;
мреже за пртљаг за возила; цераде кројене за возила;
ланци против клизања за возила; флеке за поправку
гума за возила; пумпе за надувавање гума за возила;
лајсне за унутрашњост аутомобила; панели за
унутрашњост аутомобила; кожне пресвлаке по
наруџбини за возила; оквири за регистарске таблице;
држачи за регистарске таблице; тапацирунзи за
возила; електрична копнена возила; делови за
електрична возила, наиме, мотори; делови за
електрична возила, наиме, ретровизори, брисачи и
врата пртљажника; возила високих перформанси која
се у потпуности покрећу електричним батеријама;
седишта за возила; осовине за точкове возила;
точкови за возила; тапацирунзи за возила; цераде
кројене за возила; волани за возила; мотори за
копнена возила; кровни носачи, амортизери, опруге,
стабилизатори, и вешања, све за возила; панели са
лајснама за каросерије возила; кочиона клешта за
копнена возила; навлаке за седишта за возила;
носачи мотора за возила; унапред дизајниране
фолије од винила специјално прилагођене за возила;
делови за возила, наиме, црева за серво управљање;
ознаке за возила; јастуци за седишта возила;
склопови за осовине точкова за возила; носачи за
скије за возила; огледала за возила, наиме
ретровизори; зупчаници за рикверц за копнена
возила; специјално направљене куке за возила за
држање додатака за возила; ветробранска стакла за
возила; уређаји против крађе возила; гуме за возила;
унутрашње гуме за возила; уређаји за надувавање
гума; пластични делови за возила, наиме, испупчене
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Ж
украсне и заштитне пластичне лајсне за
унутрашњост и спољашност возила; копнена возила,
наиме електрични аутомобили, камиони и теренска
возила; полу-кројене цераде за возила; кочиони
компресори ваздуха за копнена возила; кочиони
ваздушни цилиндри за копнена возила; хаубе за
возила; шасије за моторна возила; заштитне
пресвлаке за седишта возила; делови за поправку
саставних делова камиона и других моторних возила;
механизми погонског склопа возила који се састоје
од квачила, мењача, погонске осовине и
диференцијала; поклопци за мењаче за копнена
возила; плоче за монтирање мењача за моторна
возила; кућишта мењача за моторна возила; полуге
за вучу возила; завесице за точкове возила;
степенице које се каче на копнена возила; вучне
полуге за возила; фелне за точкове возила и њихови
саставни делови; теренска возила (атв возила);
сензори за копнена возила, наиме, електрични
сензори за обртни моменат серво управљања, који се
продају као компонента система серво управљања;
фелне за точкове возила; склопови мењача за
копнена возила; кочнице за возила; точкови за
возила; каросерије возила; мењачи за копнена
возила; делови возила, наиме, визири за
ветробранска стакла; делови возила, наиме, визири за
заштиту од сунца; делови возила, наиме, управљачке
руке; делови возила, наиме, куглични зглобови;
делови возила, наиме, носачи вешања; делови
возила, наиме, хомокинетички зглобови; спољни
делови вентила за гуме возила; делови за копнена
возила, наиме, диференцијали; штитници за хаубе
као саставни део возила; погонске осовине за
копнена возила; кочионе сајле за возила; делови
вешања за копнена возила, наиме, гибњеви; делови
вешања за копнена возила, наиме, завојне опруге;
метлице брисача ветробранског стакла за возила;
хидраулична кола за возила; делови вешања за
копнена возила, наиме, еквилајзери; кожне пресвлаке
по наруџби за возила; кочиони дискови за возила;
држачи за шоље за употребу у возилима; мењачи за
копнена возила и заменски делови за иста; каишеви
за мењаче за копнена возила; системи вешања за
копнена возила; куглични лежајеви за копнена
возила; стаклени прозори за возила; аларми против
крађе возила; кочнице за копнена возила; метална
роба за кочнице возила; носачи бицикала за возила;
комплети за подизање осовина за копнена возила;
осовински лежајеви за копнена возила; кочнице са
дисковима за копнена возила; кровни кофери за
копнена возила; спортска теренска возила; ваздушни
јастуци за возила; прозори за возила; сигурносни
појасеви за употребу у возилима; вентили за гуме
возила; сирене за возила; делови за копнена возила,
наиме, погонски каишеви; квачила за копнена
возила; цераде кројене за аутомобиле и камионе за
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потребе заштите од временских неприлика; наслони
за главу за возила; ваздушни јастуци који се
надувавају за употребу у возилима за спречавање
повреда у незгодама; погонски ланци за копнена
возила; додатна опрема за аутомобиле, наиме, торбе,
мреже и послужавници за организацију у
аутомобилу специјално прилагођени за монтирање у
возилима; сигурносни појасеви за седишта возила;
мреже за пртљаг за возила; кочионе облоге за
копнена возила; делови за копнена возила, наиме
осовине; делови за копнена возила, наиме погонски
зупчаници; метални делови за возила, наиме, украсне
и заштитне лајсне од метала за унутрашњост и
спољашњост аутомобила; електрична возила, наиме
аутомобили, камиони и теренска возила; бицикли;
резервни аларми за упозорење за возила; дискови за
точкове возила; централне браве за моторна возила;
алармни системи за моторна возила; волански
системи за копнена возила и делови за исте; спојлери
за возила; бочне степенице за улаз у возила;
ваздушни јастуци; амортизери за аутомобиле;
браници за аутомобиле; кровни носачи терета и
пртљага за возила; цераде кројене за возила; делови
за копнена возила, наиме, бочне степенице за улаз;
делови за копнена возила, наиме, завесице за точкове
возила; делови за копнена возила, наиме,
блатобрани; делови за возила, наиме, амортизери;
врата за возила; ручице за мигавце за возила; чепови
за резервоаре за копнена возила; прекривачи за
регистарске таблице за возила; панели за врата
возила; кровне тенде прилагођене за употребу на
возилима; делови возила за рекреативне сврхе, наиме
јединице за кување и судопере; делови за возила,
наиме структурна кућишта за држање јединица за
кување, судопере и јединице за складиштење;
аутомобилски
структурни
делови,
наиме
самозаптивајући
танкови
за
чување
воде;
аутомобилски структурни делови, наиме пртљажник,
карго јединице и јединице за складиштење; јединице
за складиштење терета посебно прилагођење
камионима и теренским возилима; подлоге
прилагођене за пртљажни део возила.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; кацеларијски послови;
руковање електричним батеријским системима који
се састоје од бежично повезаних електричних
батеријских апарата са уграђеним софтвером и
фирмвером и пратећим софтвером који се могу
ажурирати на даљину за чување и пражњење
сачуване електричне енергије за друге, за пословне
потребе, и услуге пословног консалтинга у вези са
истим; услуге салона за копнена возила и возила;
малопродајне радње, аутлет
продавнице
и
привремене, ”поп-уп” продавнице у области
копнених возила и возила; услуге пословног
саветовања, наиме, пружање помоћи у изради
ЗИС / RS / IPO
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пословних стратегија; консултације у области
енергетске ефикасности у погледу соларне и
обновљиве енергије; пружање саветодавних услуга у
вези са куповином и консалтинг услуга купцима у
вези са куповином копнених возила; онлајн пружање
услуга именика у вези са информацијама о возилима
и станицама за пуњење; услуге управљања горивом
за возне паркове; услуге управљања возним парком у
виду праћења возила возног парка у комерцијалне
сврхе.
Кл. 36: услуге осигурања; финансијски послови;
монетарни
послови;
послови
везани
за
непокретности;
услуге
носиоца
осигурања;
финансијске услуге; услуге везане за непокретности,
наиме изнајмљивање и управљање индустријском
својином за друге.
Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања; вађење руда, бушење нафте и гаса;
уградња, одржавање, поправка и надоградња
бежично повезаних електричних батеријских уређаја
и саветовање у вези са тим, за складиштење и
пражњење ускладиштене електричне енергије за
стабилизацију и испуњавање потреба за електричном
енергијом и циљева њеног коришћења; пружање
услуга одржавања и поправки возила; консултације о
поправци возила; консултације о одржавању возила;
услуге
пуњења
батерија
возила;
услуге
прилагођавања возила, наиме, израда возила према
жељама купца; услуге станице за пуњење возила;
поправка и одржавање возила; детаљно чишћење
возила; сервисне станице за возила; фарбање возила;
услуге станица за пуњење електричних возила;
услуге управљања возним парком у виду одржавања
возних паркова; услуге помоћи на путу, наиме,
одговарање на позиве за помоћ на путу, замена
пробушене гуме, хитно пуњење акумулатора;
грађевинарство; машине за производњу, склапање
или поправку возила; дизајн, развој и производња
специјализованих
електричних
аутомобилских
возила;
одржавање,
сервис
и
поправка
специјализованих
електричних
аутомобилских
возила.
Кл. 39:
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања; лизинг
моторних возила; услуге дељења аутомобила; услуге
дељења вожње; превоз и складиштење возила;
изнајмљивање возила; услуге вожње возилима; вуча
возила; услуге изнајмљивања возила; резервисање
најма аутомобила; услуге помоћи на путу, наиме
услуге вуче, повлачења витлом и услуге доставе
кључева; планирање руте путања.
Кл. 41: образовање; пружање обуке; разонода;
спортске и културне активности; образовне услуге,
наиме, обука у области дизајна, развоја, производње,
одржавања, сервиса и поправке возила; припрема и
извођење вођених тура у виду путничких екскурзија
ЗИС / RS / IPO

Ж
и путовања копненим
возилима, чамцима,
бициклима и пешице; разонода у виду искустава
пробне вожње возила; образовне услуге, наиме,
обука у области дизајна, развоја, производње,
одржавања, сервиса и поправке специјализованих
електричних аутомобилских возила.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај; услуге путовања, наиме, услуге
резервација и пријава за привремени смештај,
ресторане и оброке.
(111) 82381
(210) Ж- 2021-1828

(181) 22.10.2031.
(220) 22.10.2021.
(151) 19.04.2022.
(732) Милош Поповац and Миливоје Поповац,
Краља Милана 41, 21000, Нови Сад, RS i Хаџи
Рувимова 23, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Никола Д. Пањковић, Лимска 21,
Београд-Вождовац
(540)

(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.03; 26.11.08;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, наранџаста
(511) Кл. 24: текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике.
Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
(111) 82382
(210) Ж- 2021-1837

(181) 27.10.2031.
(220) 27.10.2021.
(151) 20.04.2022.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251
Little Falls Drive, Suite 100 , Wilmington DE
19808-1674 , US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

PLUS VIBRANT BLUE
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
резани дуван; дуван за луле; производи од дувана;
замене за дуван (које нису за употребу у медицини);
цигаре, цигарилоси; упаљачи за цигарете за пушаче;
упаљачи за цигаре за пушаче; шибице; производи за
пушаче; папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери
за цигарете; џепне машинице за мотање цигарета;
ручне машинице за пуњење папирних туба дуваном;
електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају.
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Ж
(111) 82383
(210) Ж- 2021-997

(181) 03.06.2031.
(220) 03.06.2021.
(151) 20.04.2022.
(732) Слободан Живојиновић, Благоја Марјановића
Моше 5, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Миша Петровски, Мајке Јевросиме 47,
Београд
(540)
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(111) 82385
(210) Ж- 2021-1710

(181) 07.10.2031.
(220) 07.10.2021.
(151) 21.04.2022.

(732) Вељко Жижић, Венчачка 10а,
11000, Београд, RS
(540)

Име је Попов
(531) 28.05.00
(511) Кл. 3: парфеми и колоњске воде; парфеми и
тоалетне воде; парфеми, колоњске воде и производи
за негу после бријања;
Кл. 25: мајице са штампом; мушке мајице без
рукава; поло мајице;
Кл. 43: сервирање чаја, кафе, какаа, газираних пића
и воћних сокова; услуге кафеа; услуге кафересторана и кафетерија; услуге кафетерија; услуге
кафетерија и кантина; услуге кафића и кафетерија;
услуге кафића, кафетерија и ресторана;

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.13
(591) црна, сива, златно розе.
(511) Кл. 33: алкохолна пића; вино; жестока пића;
бренди; алкохолна пића изузев пива; алкохолна пића
која садрже воће.
(111) 82384
(210) Ж- 2021-1192

(181) 08.07.2031.
(220) 08.07.2021.
(151) 21.04.2022.
(732) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245,
25220, Црвенка, RS
(740) Реља Мирков, Патријарха Јоаникија 14,
11000 Београд
(540)

(111) 82386
(210) Ж- 2021-1730

(181) 08.10.2031.
(220) 08.10.2021.
(151) 21.04.2022.
(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.24; 06.03.04; 24.17.04; 25.01.01; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.24; 29.01.14
(591) плава, бела, тегет, корална
(511) Кл. 32: вода; минерална вода; газирана и
негазирана стона вода за пиће; безалкохолна пића.
Кл. 35:
услуге велепродаје, малопродаје и
оглашавања у вези са водом, минералном водом,
газираном и негазираном стоном водом за пиће,
безалкохолним пићима.
(111) 82387
(210) Ж- 2021-1731

(531) 05.07.06; 08.07.25; 19.03.05; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.15
(591) жута, љубичаста, наранджаста, светло браон,
бела, црвена.
(511) Кл. 30: штапићи пуњени кикирикијем.
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(181) 08.10.2031.
(220) 08.10.2021.
(151) 21.04.2022.
(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
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(511) Кл. 32: вода; минерална вода; газирана и
негазирана стона вода за пиће; безалкохолна пића.
Кл. 35:
услуге велепродаје, малопродаје и
оглашавања у вези са водом, минералном водом,
газираном и негазираном стоном водом за пиће,
безалкохолним пићима.
(111) 82389
(210) Ж- 2021-1732

(181) 08.10.2031.
(220) 08.10.2021.
(151) 21.04.2022.
(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.21; 01.15.24; 02.09.01; 03.11.17; 03.11.24;
03.11.25; 05.05.20; 06.03.04; 25.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) плава, бела, тегет, розе, црна, корална,
љубичаста, наранџаста, беж
(511) Кл. 32: вода; минерална вода; газирана и
негазирана стона вода за пиће; безалкохолна пића.
Кл. 35:
услуге велепродаје, малопродаје и
оглашавања у вези са водом, минералном водом,
газираном и негазираном стоном водом за пиће,
безалкохолним пићима.
(111) 82388
(210) Ж- 2021-1733

(181) 08.10.2031.
(220) 08.10.2021.
(151) 21.04.2022.
(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.21; 01.15.24; 03.01.14; 03.01.24; 03.01.25;
03.09.01; 06.03.04; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) плава, бела, тегет, розе, црна, корална, сива
(511) Кл. 32: вода; минерална вода; газирана и
негазирана стона вода за пиће; безалкохолна пића.
Кл. 35:
услуге велепродаје, малопродаје и
оглашавања у вези са водом, минералном водом,
газираном и негазираном стоном водом за пиће,
безалкохолним пићима.
(111) 82390
(210) Ж- 2019-1832

(181) 19.11.2029.
(220) 19.11.2019.
(151) 21.04.2022.
(732) "ВИД ЕГЗОТИК" Д.О.О., Кнегиње Милице
54/5, 37240 Трстеник, RS
(540)

(531) 01.15.21; 01.15.24; 03.09.01; 03.11.17; 03.11.24;
03.11.25; 06.03.04; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) плава, бела, тегет, наранџаста, браон, црна
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(531) 01.03.09; 05.03.13; 05.03.16; 05.05.20; 05.05.21; 29.01.15
(591) #000000(Black), #008D49(Pigment Green),
#691D1C(Red
Oxide),
#722222(Auburn),
#7B2727(Lusty),
#842B2C(Flame
Red),
#88636D(Mauve Taupe), #8D3030(Tall Poppy),
#916572(Mauve Taupe), #963435(Guardsman Red),
#A03939(Mexican
Red),
#A6CE39(Atlantis),
#C3909A(Atlantis), #CC9EA6(Careys Pink), #CEA3AA
(Careys Pink), #D2D2C7(Celeste), #D4ADB1(Pink
Flare), #D9B5B7(Pink Flare), #DCBABB(Pink Flare),
#DCDDDE(Pattens Blue), #DDDCD5(Sea Fog),
#E5CAC8(Vanilla
Ice),
#E7E7E2(Snow
Drift),
#EBEBEC(Lavender), #F1 F2F2(Azure), #F2F1
E8(Alabaster), #FAA74A(My Sin), #FBFBFB(Snow),
#FDDD1C(FDDD1C),
#FFFCD5(Cream),
#FFFFFF(White)
(511) Кл. 31: пољопривредне, хортикултурне и
шумарске производе ; стабла дрвећа, жбуње,
луковице цвећа, природно цвеће, цвеће за
декорацију, жбунови ружа, воће-свеже, поврћесвеже, орашасто воће, бобичасто воће, винова лоза,
грожђе-свеже, полен као сировина, природни
травњаци, семе за сетву, саднице-воће и
дендроматеријал.
Кл. 35: малопродаја пољопривредних производа и
садног материјала.
Кл. 42: услуге пројектовања засада, саветодавне
услуге за гајење биљака, научна истраживања у
области пољопривреде-воћарства.
Кл. 44: услуге на пољу пољопривреде, хортикултуре
и шумарства
нарочито баштованство, уређење
вртова, аранжирање цветних икебана, изнајмљивање
кошница за пчеле.
(111) 82391
(210) Ж- 2021-1808

(181) 21.10.2031.
(220) 21.10.2021.
(151) 21.04.2022.

(732) Vincula Biotech Group d.o.o.,
, Омладинских бригада 90v, 7.спрат, 11070 Нови
Београд, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 01.13.01; 01.13.15; 26.07.04; 26.11.09; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.05; 29.01.08
(591) црна, љубичаста
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(511) Кл. 5: алкохол за фармацеутске намене;
алкохоли за топикалну употребу; аналгетици;
анестетици; антибактеријска средства за прање руку;
антибактеријска
средства
за
чишћење;
антибактеријски
препарати;
антисептички
препарати; балзами за медицинску примену;
биолошки препарати за употребу у медицини;
биолошки реагенси за медицинску употребу;
биотехнолошки препарати за медицинску употребу;
вишенаменске медицинске антибиотске креме; газа
за медицинску употребу; дезинфекциона средства;
дијагностички агенси, препарати и супстанце за
медицинске потребе; завоји, медицински; контрастна
средства за употребу са медицинском опремом;
контрастна средства за употребу са медицинском
опремом;
крв
за
медицинску
употребу;
фармацеутски и медицински препарати; лекови за
медицинску употребу; матичне ћелије за медицинске
намене; хируршки имплантати узгојени из матичних
ћелија; хируршки имплантати од живих ткива;
културе биолошких ткива за медицинске намене;
санитарни препарати за употребу у медицини;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини; дијететски додаци за људе;
реагенси за употребу у медицинском генетском
тестирању; фармацеутски препарати за лечење
хормоналних поремећаја; фармацеутски препарати и
супстанце за употребу у гинекологији.
Кл. 10:
хируршки и медицински апарати и
инструменти; апарати за генетско тестирање за
медицинске сврхе; апарати за обнављање матичних
ћелија за употребу у медицини; апарати за клиничку
дијагнозу; апарати за тестирање крви; бочице са
капаљком за употребу у медицини; вагинални
дилататори; вагинални шприцеви; гинеколошки
апарати и инструменти; дигитални топломери за
медицинску употребу; дилататори за материцу;
ендоскопски уређаји за медицинске потребе;
заштитне рукавице за медицинске потребе; игле за
медицинску употребу; инструменти за убризгавање
без игала; хируршки материјали за зашивање; кесе за
прикупљање крви за медицинску употребу; ласери за
хируршке потребе; медицински инструменти за
резање ткива; медицински уређаји за испирање;
медицински уређаји за увођење фармацеутских
препарата у људско тело; ножеви за медицинске
потребе; опрема за заштиту од рендгенског зрачења,
за медицинску употребу; песари за контрацепцију и
подржавање материце; скалпели; уређаји за
неинвазивну хирургију; ултразвучни апарати у
медицинске сврхе; ултразвучни дијагностички
уређаји за медицинску употребу; уређаји за
дијагностичко сликање за медицинске потребе;
хигијенске маске за медицинску употребу; шприцеви
за медицинску употребу; шприцеви са иглама за
вишекратну употребу.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 35:
издавање рачуна за медицинске услуге;
прикупљање медицинских извештаја; управљање
медицинским трошковима; вођење медицинске
документације и историје болести пацијента;
административне услуге; административне услуге које
се
односе
на
давање
упута
пацијентима;
административно обрађивање налога; административне
услуге у вези са упућивањем на лечење;
административно управљање болницама; анализирање и
истраживање тржишта; анализирање пословног
управљања; вођење досијеа и картотека о здравственом
стању појединца; вођење досијеа и картотека о историји
болести појединца; дељење реклама преко интернета;
консултантске и саветодавне услуге које се односе на
распоређивање особља; консултације у вези са људским
ресурсима; маркетиншке услуге које се односе на
фармацеутске производе; пословни савети и саветовање;
пословно управљање болницама; пословно управљање
програмима и услугама за надокнаду трошкова лекова и
услуга; пословно фактурисање; преглед трошкова
здравствене неге; преговарање о уговорима са
обвезницима
здраствене
заштите;
прикупљање
статистичких података који се односе на коришћење
здраственог система; професионално саветовање у вези
са
управљањем
запосленима;
управљање
компјутеризованим досијеима; услуге малопродаје
лекова и фармацеутских производа, медицинских
апарата и инструмената; услуге велепродаје лекова и
фармацеутских производа, медицинских апарата и
инструмената.
Кл. 41:
образовне услуге у области медицине;
припремање обуке у области медицине; припрема и
вођење радионица у области медицине; организовање и
вођење конгреса, конференција, семинара, симпозијума
у области медицине; обука у области медицине;
информисање о образовању у области медицине; испити
из области образовања у области медицине; електронско
издаваштво; услуге клубова здравља; практична настава
у области медицине; услуге издаваштва укључујући
електронско издаваштво; издавање књига, књижица,
памфлета,
периодичних
публикација,
новина,
приручника, проспеката, билтена, каталога, брошура;
вођење конвенција; вођење конгреса; вођење курсева
учења на даљину; вођење образовних форума уживо;
додатно образовање; издавање електронских књига и онлајн периодичних часописа; издавање журнала, књига и
приручника из области медицине; издавање научних
магазина који се односе на медицинску технологију;
издавање уџбеника; изнајмљивање медицинских
дијагностичких симулатора за употребу у наставне
сврхе; изнајмљивање образовних и материјала за обуку;
консултовање које се односи на организовање и вођење
конференција; објављивање резултата клиничких
испитивања; објављивање резултата клиничких
тестирања фармацеутских препарата; обука о употреби
хируршких, лекарских, стоматолошких инструмената и
ЗИС / RS / IPO
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апарата; омогућавање коришћења онлајн видео записа,
који се не могу преузимати; омогућавање онлајн
семинара обуке; онлајн издавање електронских књига и
часописа; организовање и вођење конференција,
семинара и симпозијума; организовање и реализација
конференција, конгреса, концерата, симпозијума,
семинара, курсева обуке, часова и предавања у области
медицине; подучавање из области медицине; пружање
курсева сталног усавршавања у области медицине;
услуге обуке за руковање научним инструментима и
апаратима за истраживање у лабораторијама.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима;
медицинска истраживања; истраживање матичних
ћелија; дизајн и развој медицинске технологије;
рачунарско програмирање за медицински сектор;
дизајн и развој медицинских дијагностичких апарата;
пружање информација о медицинском и научном
истраживању у области фармацеутских производа;
услуге истраживања и развоја у вези са медицином;
фармацеутско истраживање; научно истраживање у
области генетике и генетског инжењеринга; научно
истраживање за медицинске потребе; клиничка
испитивања; хостинг дигиталног садржаја на
интернету; развој рачунарских база података;
пружање информација и података који се односе на
истраживање и развој у области медицине.
Кл. 44: медицинске услуге; медицинске и здравствене
услуге; медицинске услуге у вези са вађењем,
третирањем и обрадом матичних ћелија; медицинске
услуге у вези са вађењем, третирањем и обрадом људске
крви, крви из пупчане врпце, људских ћелија, матичних
ћелија и коштане сржи; акушерске и гинеколошке
услуге; амбулантна медицинска нега; болничке услуге;
генетско саветовалиште; генетско тестирање у
медицинске сврхе; днк тестирање у медицинске сврхе;
здравствена и козметичка нега за људе; изнајмљивање
медицинске опреме; израда извештаја који се односе на
медицинска питања; информисање пацијената о
употреби лекова; консултантске и информативне услуге
у вези са медицинским производима; консултантске и
информативне услуге у вези са фармацеутским
производима; медицинска помоћ; медицинска нега;
медицинске и здравствене услуге; медицинске и
здравствене услуге у клиникама; медицинске
консултације; медицински скрининг; медицинско
саветовање;
медицинско
тестирање;
обављање
медицинских прегледа; пластична хирургија; припрема
рецепата у апотекама; пружање медицинских
информација; услуге лабораторијске анализе у вези са
лечењем особа; услуге лекара; услуге медицинске
дијагностике; услуге медицинских клиника; услуге
телемедицине; услуге центара за рехабилитацију; услуге
медицинске анализе у медицинским лабораторијама у
вези са лечењем особа; фармацеутски савети; физикална
терапија.
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Ж
(111) 82392
(210) Ж- 2021-1741

(181) 11.10.2031.
(220) 11.10.2021.
(151) 26.04.2022.
(732) PIXELNETICA DOO Beograd-Novi Beograd,
Булевар маршала Толбухина 42, Нови Београд, RS
(740) Драгана Пољак, Његошева 73, 11000 Београд
(540)

(540)

(531) 19.07.01; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(554) Тродимензионални знак
(591) светло плава, тамно плава, сива.
(511) Кл. 32: минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, нарочито воде (пића).
(531) 01.15.23; 02.09.04; 15.01.13; 16.03.03; 26.03.06;
26.04.11; 26.04.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела
(511) Кл. 9: рачунарски програми; рачунарски
програми (софтвери који се могу преузимати).
(111) 82393
(210) Ж- 2021-905

(181) 15.05.2031.
(220) 15.05.2021.
(151) 26.04.2022.
(732) Иван Ранковић, 25. јуна 7, 14000, Ваљево, RS
(540)

(531) 24.15.13; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) црвена, бела, црна.
(511) Кл. 28: прибор за лов и риболов, нпр. штапови
за пецање, мреже са дршком за риболов, мамци и
остали ситан прибор за риболов, ловачке вабилице,
опрема за спортски риболов.
Кл. 35: оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 82394
(210) Ж- 2021-1009

(181) 04.06.2031.
(220) 04.06.2021.
(151) 26.04.2022.
(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар
Михајла Пупина 6, ПЦ Ушће 18 спрат, 11000, Београд

106

(111) 82395
(210) Ж- 2021-1008

(181) 04.06.2031.
(220) 04.06.2021.
(151) 26.04.2022.
(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар
Михајла Пупина 6, ПЦ Ушће 18 спрат, 11000, Београд
(540)

(531) 19.07.01; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(554) Тродимензионални знак
(591) светло плава, тамно плава, светло зелена, тамно
зелена, сива.
(511) Кл. 32: минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, нарочито воде (пића).
(111) 82396
(210) Ж- 2021-1010

(181) 04.06.2031.
(220) 04.06.2021.
(151) 26.04.2022.
(732) НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар
Михајла Пупина 6, ПЦ Ушће 18 спрат,
11000, Београд
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(540)

(531) 19.07.01; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
(554) Тродимензионални знак
(591) светло плава, тамно плава, сива.
(511) Кл. 32: минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића, нарочито воде (пића).
(111) 82397
(210) Ж- 2020-1337

(181) 10.08.2030.
(220) 10.08.2020.
(151) 27.04.2022.
(732) Долорес Милошев Ердег, Десанке
Максимовић 035E/2/4, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Владимир Грујичић, Ивана Горана
Ковачића 3/1/2, 24000, Суботица
(540)

ZDRAVA PRIČA
(511) Кл. 16: магазини (периодични), периодичне
публикације;
штампане
публикације
Кл. 41: припрема и вођење семинара ; онлине издавање
електронских књига и часописа; електронско
издаваштво; продукција радио и телевизијских
програма; пренос знања и искуства (обучавање).
Кл. 43: кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге
ресторана; информације и савети у вези са
припремањем оброка.
(111) 82398
(210) Ж- 2021-1825

(181) 25.10.2031.
(220) 25.10.2021.
(151) 27.04.2022.
(732) Privredno društvo Foundcenter Investment
GmbH, Schönhauser Allee 59b, Berlin, DE
(740) Милкица Прерадовић, адвокат, Кнеза Милоша
64, Београд-Савски венац
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 26.03.23; 26.11.06; 26.11.25; 26.13.25; 26.15.25;
27.01.01; 27.01.25; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, сива
(511) Кл. 35: услуге оглашавања и маркетинга
нарочито, објављивање рекламних текстова, анализа
истраживања тржишта и података о оглашавању у
циљу пружање стратегија и увида за оглашавање и
маркетинг,
креирање,
писање,
уређивање,
објављивање и дистрибуција рекламног материјала,
укључујући текстове, визуелне материјала и
садржаје, припремање аудиовизуелних презентација
за
употребу
у
оглашавању,
продукција,
постпродукција,
уређивање,
објављивање
и
дистрибуција рекламних материјала, изнајмљивање и
куповина времена за оглашавање и простора за
оглашавање на свим средствима и медијима за
комуникацију за друге, услуге рекламних агенција.
Кл. 38:
услуге телекомуникација; емитовање
кабловске телевизије; комуникације мобилним
телефонима; комуникација преко рачунарских
терминала; комуникација преко мреже оптичких
влакана; пренос порука и слика посредством
рачунара;
услуге
електронског
билтена
[телекомуникационе услуге]; пренос факсимилом;
пружање информација у области телекомуникација;
пружање услуга телекомуникационих канала за
услуге
телешопинга;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; изнајмљивање времена приступа глобалним
рачунарским
мрежама;
изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; телеграфске услуге;
телефонске услуге; емитовање телевизијских
програма; телекс услуге; пренос дигиталних
датотека; пренос честитки путем интернета; пренос
телеграма; услуге говорне поште; бежично
емитовање; услуге телекомуникационог портала;
телекомуникационе услуге које се пружају путем
платформи и портала на интернету и других медија;
мобилне
телекомуникационе
мрежне
услуге;
телекомуникационе услуге фиксне телефоније;
омогућавање
приступа
широкопојасним
телекомуникационим услугама; услуге бежичне
комуникације; услуге дигиталне комуникације;
омогућавање приступа телевизији са интернет
протоколом; омогућавање приступа интернету;
услуге електронске поште и текстуалних порука;
пружање информација о телекомуникацијама путем
телекомуникационих мрежа; услуге провајдера
мреже, наиме најам, изнајмљивање и руковање
временом приступа мрежама података и базама
података,
нарочито
Интернету;
пружање
телекомуникационих услуга у виду управљања
мрежом;
омогућавање
веза
електронске
комуникације; услуге усмеравања и повезивања
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Ж
телекомуникација; информативне и саветодавне
услуге у вези с наведеним услугама које се пружају
путем телекомуникационе мреже.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности;
изнајмљивање филмова; услуге режирања и
продукције филмова, осим рекламних филмова;
продукција радио и телевизијских програма;
телевизијска забава; приказивање филмова у
биоскопима; режирање филмова, осим рекламних
филмова; услуге монтаже видео записа за
манифестације; дистрибуција филмова; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; писање сценарија, изузев за рекламне
сврхе; монтажа видеотрака.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера; информативне и
саветодавне услуге у вези с технолошким услугама
које се пружају путем телекомуникационих мрежа.
Кл. 45: правне услуге; услуге обезбеђења ради
физичке заштите материјалне имовине и лица;
услуге друштвеног умрежавања; услуге онлајн
друштвених мрежа.
(111) 82399
(210) Ж- 2021-1942

(181) 12.11.2031.
(220) 12.11.2021.
(151) 27.04.2022.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

ACCENTS
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, 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; електронски
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уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(111) 82400
(210) Ж- 2021-1820

(181) 25.10.2031.
(220) 25.10.2021.
(151) 27.04.2022.
(732) MINOTTI d.o.o., Косте Абрашевића 12, 11271,
Сурчин, Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 35: оглашавање, вођење послова, пословно
управљање, канцеларијски послови; услуге онлајн
малопродаје које се односе на апарате, уређаје и
инсталације за осветљавање, грејање, производњу
паре, кување, хлађење, сушење, вентилацију,
снабдевање водом и за санитарне сврхе, опрему за
купатила, вентиле за цеви, водоколтлиће, тушеве,
славина, тоалетне шоље, даске з атоалетне шоље,
кабине за тушеве, писоаре(санитарне), бидее,
лавабое и славине; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
услуге малопродаје опреме и уређаја за купатила;
услуге малопродаје санитарних апарата и уређаја;
услуге малопродаје опреме и уређаја за снабдевање
водом; услуге малопродаје које пружају продавнице
опреме и уређаја за купатила, санитарних апарата и
уређаја и опреме и уређаја за снабдевање водом;
услуге малопродаје које се пружају путем мрежа
компјутерске комуникације и интернета а које се
односе на апарате, уређаје и инсталације за
осветљавање, грејање, производњу паре, кување,
хлађење, сушење, вентилацију, снабдевање водом и
за санитарне сврхе, опрему за купатила, вентиле за
цеви, водоколтлиће, тушеве, славина, тоалетне
шоље, даске з атоалетне шоље, кабине за тушеве,
писоаре(санитарне), бидее, лавабое и славине
Кл. 37:
инсталација, одржавање, уградња и
сервисирање санитарних апарата и уређаја, опреме и
уређаја за купатила, опреме и уређаја за снабдевање
водом.
Кл. 42: услуге техничког пројектовања које се
односе на водоводне инсталације.
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(111) 82401
(210) Ж- 2021-1938

(181) 12.11.2031.
(220) 12.11.2021.
(151) 27.04.2022.
(300) UK00003711309 18.10.2021. UK.
(732) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place , London, WC2R 2PG , UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
(111) 82404
(210) Ж- 2021-1893

(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 27.04.2022.
(732) INCEPTION DOO BEOGRAD, Адмирала
Вуковића 57, 11000, Београд, RS
(740) Јовић Милан адвокат, Милутина Миланковића
134, 11000, Београд
(540)

ArhiErp

HYPER X2
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи
за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за
цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
џепне машинице за мотање цигарета; ручне
машинице за пуњење папирних туба дуваном;
електронске цигарете; патрони (кертриџи) за
електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају;
уређаји и њихови делови који служе за загревање
дувана; замене дувана које се удишу; цигарете које
садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете;
снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без
дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без
дувана за оралну употребу (које нису за употребу у
медицини).
(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 27.04.2022.
(732) INCEPTION DOO BEOGRAD, Адмирала
Вуковића 57, 11000, Београд, RS
(740) Јовић Милан адвокат, Милутина Миланковића
134, 11000, Београд
(540)

(511) Кл. 42:
рачунарско
дизајнирање рачунарског софтвера.

програмирање;

(111) 82405
(210) Ж- 2021-1856

(181) 28.10.2031.
(220) 28.10.2021.
(151) 28.04.2022.
(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100,,
White Plains, NY 10601, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(111) 82402
(210) Ж- 2021-1891

Archilleus
(511) Кл. 42: конвертовање података или докумената
са физичких на електронске носаче; дигитализација
докумената [скенирање].
(111) 82403
(210) Ж- 2021-1892

(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 27.04.2022.
(732) INCEPTION DOO BEOGRAD, Адмирала
Вуковића 57, 11000, Београд, RS
(740) Јовић Милан адвокат, Милутина Миланковића
134, 11000, Београд
(540)

ArhiLibris
(511) Кл. 42: софтвер у виду сервиса [саас].
ЗИС / RS / IPO

(531) 02.01.01; 02.01.16; 02.03.16; 02.09.08; 02.09.25;
04.05.21
(511) Кл. 4: свеће.
(111) 82406
(210) Ж- 2021-1810

(181) 21.10.2031.
(220) 21.10.2021.
(151) 28.04.2022.
(732) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road,
46268, Indianapolis, Indiana, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

GIBRITRIN
(511) Кл. 1: хемијски препарати за третман семена.
Кл. 5: инсектициди за употребу у пољопривреди.
(111) 82407
(210) Ж- 2021-1811

(181) 21.10.2031.
(220) 21.10.2021.
(151) 28.04.2022.
(732) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road,
46268, Indianapolis, Indiana, US
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(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

IBRIDITRIN
(511) Кл. 1: хемијски препарати за третман семена.
Кл. 5: инсектициди за употребу у пољопривреди.
(111) 82408
(210) Ж- 2020-334

(181) 02.03.2030.
(220) 02.03.2020.
(151) 29.04.2022.
(732) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard, 90064,
Los Angeles CALIFORNIA, US
(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић, Адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.04; 27.05.25
(511) Кл. 9: софтвер „проширене стварности“ за
играње видео игара који се може преузимати;
софтвер за рачунарске игре који се може преузимати;
рачунарски програми који се могу преузимати а који
се користе за праћење статуса различитих корисника
услуга онлајн интерактивног играња игрица и онлајн
повезивање играча са другим играчима свих нивоа
вештина; електронске публикације, наиме, стрипови,
графички романи, магазини, приручници, и билтени
из области забаве и видео игара које се могу
преузимати; софтвер за игре за мобилне телефоне
који се може преузимати; позадине и графичке слике
за екран за компјутере, мобилне телефоне, таблете
које се могу преузимати; софтвер за видео игре који
се може преузимати; софтвер за игре виртуалне
реалности за играње видео игара који се може
преузимати;
снимљени
софтвер
„проширене
стварности“ за играње видео игара; снимљени
софтвер за рачунарске игре; снимљени софтвер за
рачунарске игре и приручници у електронском
формату који се продају као целина; снимљени
софтвер за виртуалну реалност за играње видео
игара; снимљени софтвер за видео игре; кертриџи за
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видео игре; дискови за видео игре; звучници; пуњачи
за батерије за лаптопове, мобилне телефоне, таблет
рачунаре, и друге преносиве уређаје са УСБ-ом;
празне УСБ флеш меморије; рачунарске тастатуре;
рачунарски мишеви; украсни магнети; слушалицебубице; наочаре за вид; слушалице; слушалице које
се користе за рачунаре; једноножни стативи
(моноподи) за ручне дигиталне елетронске уређаје,
наиме, фото апарате, мобилне телефоне, таблет
рачунаре; подлоге за мишеве; заштитине навлаке за
мобилне
телефоне;
наочаре
за
сунце.
Кл. 16: штампане ствари, наиме, стрипови, графички
романи, приручници из области рачунарских игара,
приручници за видео игре, стратешка упутства за
игре; уметничке репродукције; празни дневници;
календари; цртежи који се копирају на подлогу;
папир за умотавање поклона; честитке; бележнице;
романи; транспаренти (банери) од папира;
разгледнице; постери; канцеларијски материјал и
прибор; налепнице; колекционарске сличице;
налепнице за зид; инструменти за писање.
Кл. 18: вишенаменске ручне торбе; фитнес торбе;
ранчеви; торбе за плажу; торбице за каиш; торбе за
књиге; платнене торбе за куповину; новчаници за
кованице; козметичке торбице које се продају
празне; курирске врећице; мали ранчеви; ранац
(врећа) са учкуром; цилиндричне текстилне торбе;
торбице за ношење на боковима или преко рамена;
спортске торбе за теретану; ручне торбице; футроле
за кључеве; торбе за опрему; пртљаг; корице
(футроле) за ознаке на пртљагу; ознаке за пртљаг;
курирске торбе; ручни сунцобрани; женске ташне;
руксаци; торбе за ношење на рамену; школске торбе;
спортске торбе; кофери; цегер торбе (тоте торбе);
путне торбе; кишобрани; несесери који се продају
празни; торбице које се носе око струка; штапови за
ходање, новчаници.
Кл. 20: фигурице од пластике; фигурице од винила.
Кл. 25: одећа за плажу; каишеви; капути; костими за
игре са улогама; хаљине; рукавице; костими за Ноћ
вештица; дуксерице са капуљачом; чарапе и плетена
трикотажа; одећа за малу децу; јакне; удобна одећа
за ношење код куће; панталоне; пуловери; одећа за
кишу; мараме, шалови; блузе, кошуље; шортсеви;
сукње; одећа за спавање; кратке чарапе; доњи делови
тренерке; дукс мајице; џемпери; купаћи костими;
мајице кратких рукава; горњи делови одеће;
поткошуље и унтрцигери; доњи веш; обућа;
покривала за главу.
Кл. 28: акционе фигурице играчке; акционе играчке
на батерије; лутке пуњене куглицама; друштвене
игре које се играју на табли; фигурице које климају
главом; карте за игру; декорације и украси за
новогодишње јелке (осим посластица и елекртичне
расвете за новогодишњу јелку); колекционарске
фигурице; маске за костиме; елекртичне акционе
ЗИС / RS / IPO
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играчке; играчке у облику ликова из фантазије;
летећи дискови (играчке); играчке на надувавање;
змајеви; манипулативне игре; механичке акционе
играчке; моделоване пластичне фигурице за игру;
салонске игре; поклони за прославе у виду малих
играчака; друштвене игре; плишане играчке;
фигурице за игру које се могу позиционирати;
слагалице; игре са замишљеним играњем улога;
пуњене играчке; стоне игре; играчке које говоре;
фигуре играчке; маске (играчке); возила (играчке);
оружје за игру; карте-сличице које се размењују, за
игру; конзоле за видео игре; машине за видео игре;
лутке од винила.
Кл. 38: услуге емитовања и преноса (стриминга)
играња видео игара и такмичења у игрању видео
игара путем глобалних комуникационих мрежа,
Интернета и бежичних мрежа; комуникационе
услуге које се користе за електронски пренос порука
и података; електронски пренос података, графике,
слика и порука међу корисницима рачунара за
играње
видео
игара
преко
бежичних
комуникационих мрежа и Интернета; пружање
онлајн комуникационих веза (линкова) које
преусмеравају кориснике вебсајтова на друге
локалне и глобалне веб странице везане за игре;
пружање онлајн причаоница и форума за
интерактивну дискусију за пренос порука међу
учесницима и играчима рачунарских и видео игара;
пружање онлајн комуникационих услуга за пренос
порука међу корисницима рачунара за играње видео
игара; услуге видео, аудио и телевизисјког преноса
(стриминга); услуге интернетског емитовања преко
глобалних и локалних рачунарских мрежа; бежични
електронски пренос података, слика и информација.
Кл. 41: организовање и уживо вођење такмичења
који се односе на рачунарске и видео игре;
организовање онлајн такмичења рачунарских и
видео игара за интерактивне играче; услуге разоноде,
наиме, пружање онлајн рачунарских и видео игара;
услуге разоноде, наиме, организовање састанака
уживо са обожаваоцима (фановима) и конференција
са интерактвним играма међу учесницима у области
гејминга, видео игара и е-спортова; услуге разоноде,
наиме, пружање вебсајтова који приказују аудио и
видео презентације које се не могу преузимати из
области рачунарских и видео игара; клубови
обожавалаца
(фанова);
организовање
уживо
такмичења рачунарских и видео игара и е-спортова;
пружање вебсајтова који приказују забавне
информације из области рачунарских и видео игара;
пружање вебсајтова који приказују електронске
публикације из области стрипова, графичких романа
и прича са сценама и ликовима заснованих на
рачунарским и видео играма; пружање онлајн
публикација из области стрипова, графичких романа
и прича са сценама и ликовима заснованих на
ЗИС / RS / IPO

Ж
рачунарским и видео играма које се не могу
преузимати;
пружање
онлајн
интерактивних
рачунарских и видео игара за више играча; пружање
онлајн тривиа игрица (квизова), савета и стратегија
за рачунарске и видео игре; пружање онлајн видео
игара; пружање услуга праћења корисника онлајн
интерактивног играња игрица и повезивање онлајн
играча игрица са другим играчима свих нивоа
вештина.
(111) 82409
(210) Ж- 2020-1569

(181) 17.09.2030.
(220) 17.09.2020.
(151) 29.04.2022.
(732) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11000, Београд, RS
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

PRIMA
(511) Кл. 30: грицкалице на бази житарица, слани
штапићи.
(111) 82410
(210) Ж- 2021-1927

(181) 09.11.2031.
(220) 09.11.2021.
(151) 29.04.2022.
(732) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard , Los
Angeles, California, 90064, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

HEXTECH MAYHEM: A
LEAGUE OF LEGENDS STORY
(511) Кл. 9: аудио звучници; пуњачи батерија; батерије;
кациге за бицикле; празне меморијске флеш картице;
празни усб уређаји; фотографска камера; футроле за
мобилне телефоне; процесори (централни уређаји за
обраду података) (рачунарски хардвер); прикључне
станице за рачунаре; рачунарски хардвер; рачунарски
мишеви; рачунарски монитори; рачунари; украсни
привесци за мобилне телефоне; украсни магнети;
дигитални медији наиме, медијски садржај који се може
преузимати из подручја забаве, музике, музичких видео
записа, видео игара и играња видео игара; уређаји за
пренос (стриминг) дигиталних медија; дигитална музика
која се може преузети са интернета; дигиталне ознаке;
софтвер за игре проширене стварности који се може
преузимати; рачунарски софтвер који се може
преузимати за управљање трансакцијама користећи
блокчејн технологију; електронске публикације које се
могу преузимати, наиме, стрипови, графички романи,
часописи, приручници и билтени на пољу забаве и видео
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Ж
игара; кинематографски филмови, телевизијски
програми и други забавни програми кратке форме који
се могу преузимати у области анимације, комедије,
драме, е-спортова, фантазије и научне фантастике;
музичке датотеке које се могу преузимати; софтвер за
видео игре који се може преузети; софтвер за пренос
(стриминг) аудио-визуелних медијских садржаја путем
интернета и на мобилне уређаје; виртуелна роба која се
може преузети, наиме, рачунарски софтверски програми
који садрже ресурсе у игри, токене и виртуелну валуту за
употребу у видео играма и виртуелним световима на
мрежи; софтвер за преузимање који садржи виртуелну
валуту, наиме, рачунарски програми који садрже жетоне
у игри и валуту за употребу на мрежама и у мобилним
видео играма; софтвер за игре виртуалне стварност који
се може преузимати; слушалице - бубице; електронске
прикључне станице; футроле за наочаре; наочаре;
слушалице; слушалице за употребу са рачунарима;
држачи за телефоне у аутомобилима; интерактивни
програми за мултимедијске видео игре; сочива за камере
паметних телефона; магнетно кодиране поклон картице;
главни рачунари (мејнфрејм рачунари); пуњачи батерија
мобилних телефона; батерије мобилних телефона;
појачивачи сигнала за мобилне телефоне; мобилни
телефони; моноподи за ручне дигиталне електронске
уређаје, односно камере, мобилне телефоне, таблет
рачунаре; подлоге за компјутерске мишеве; преносни
рачунари; кодиране магнетне припејд телефонске
картице за позиве; унапред снимљени компакт дискови
који садрже музику и филмске звучне записе; унапред
снимљени оптички и магнетно-оптички дискови који
садрже филмове, телевизијске програме и кратке забавне
програме у форми анимације, комедије, драме, е-спорта,
фантазије и научне фантастике; унапред снимљени
видео дискови и двд-ови који садрже филмове,
телевизијске програме и кратке забавне програме у
форми анимације, комедије, драме, е-спорта, фантазије и
научне фантастике; заштитне маске за мобилне
телефоне, таблете и лаптопове; пуњиве батерије;
снимљени софтвер за игре проширене стварности;
снимљени софтвер за видео игре; снимљени софтвер за
игре виртуелне стварности; заштита за екране мобилних
телефона; сд меморијске картице; паметни телефони;
паметни сатови; звучници; футроле за сунчане наочаре;
сунчане наочаре; таблет рачунари; телефони; касете за
видео игре; дискови за видео игре; бежични пуњачи;
проширивачи домета бежичне мреже.
Кл. 18:
вишенаменске торбе; спортске торбе;
руксаци; торбице за ношење на боковима; торбе за
књиге; актовке; кутије за визит карте; торбе за
ношење; торбице за коване новчиће; огрлице за
животиње; козметичке торбице које се продају
празне; костими за животиње; торбе које се носе
преко једног рамена; врећице за тренинг;
цилиндричне текстилне торбе; торбице за ношење
око струка; ручне торбице; футроле за кључеве;
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торбе за опрему; поводци за животиње; пртљаг;
ознаке за пртљаг; курирске торбе; сунцобрани; џепни
новчаници; женске ташне; торбе са једном
нараменицом; несесери који се продају празни;
цегери; сандуци [пртљаг]; кишобрани; појасне
торбице; новчаници са ланчићем; новчаници;
торбице за ношење око зглоба.
Кл. 25: 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 са капуљачом; одећа за малу децу; јакне
[одећа]; удобна одећа за ношење код куће;
панталоне; пуловери; опрема за кишу; сандале;
мараме, шалови; блузе, кошуље; ципеле; шортсеви;
сукње; одећа за спавање; чарапе; доњи делови
тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа за купање;
мајице; женске најлонске чарапе, трико; горњи
делови одеће; тренерке; доњи веш.
Кл. 28: акционе фигурице играчке и додаци за њих;
лутке пуњене куглицама; савитљиве играчке;
друштвене игре; фигурице које климају главом;
карташке игре; шаховске игре; украси за новогодишње
јелке [осим посластица и електричне расвете за
новогодишњу јелку]; фигурице за сакупљање; конзоле
за рачунарске игре за рекреативно играње игара;
играчке за састављање; костими за маскирање;
декоративни
ветрокази
[играчке];
декоративне
ветрењаче [играчке]; игре коцкицама; лутке и додаци за
њих; електронске акционе играчке; играчке у облику
ликова из фантазије; слушалице посебно прилагођене
за коришћење уз играње видео игара; тастатуре за
играње игрица; мишеви за играње игрица; салонске
игре; пињате; карте за игру; плишане играчке; игре са
замишљеним играњем улога; стоне игре; фигурице за
игру; возила играчке; оружје за игру; карте-сличице
које се размењују, за игру; машине за видео игре.
Кл. 41: забава у виду вожње у забавним парковима;
услуге забавних паркова; услуге разоноде у виду
стварања, развоја, дистрибуције, продукције и постпродукције кинематографских филмова, телевизијских
програма и мултимедијалног забавног садржаја; услуге
разоноде у виду текућих телевизијских серија и
филмова у областима акционе авантуре, анимације,
аниме, комедије, фантазије, мјузикла, научне
фантастике и спорта; услуге разоноде у виду
продукције и представљања наступа уживо; услуге
разоноде, наиме, организовање састанака уживо са
обожаваоцима (фановима) и конференција у области
разоноде, гејминга, видео игара и е-спортова;услуге
разоноде, наиме пружање кинематографских филмова,
телевизијских
програма,
е-спортских
догађаја,
посебних догађаја и мултимедијалног забавног
садржаја преко вебсајта које се не могу преузимати;
организовање костимираних забавних догађаја;
продукција и дистрибуција кинематографских филмова
ЗИС / RS / IPO
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и телевизијских програма; услуге стављања на
располагање
кинематографских
филмова,
телевизијских
програма,
е-спортских
догађаја,
специјалних догађаја и мултимедијалних забавних
садржаја, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; омогућавање приступа онлајн играма
проширене стварности које се не могу преузимати;
пружање онлајн информација о разоноди које се не
могу преузимати; пружање онлајн информација о
разоноди које се односе на видео игре које се не могу
преузимати; пружање онлајн стрипова, кратких прича и
романа у сликама који се не могу преузимати; пружање
онлајн видео снимака и другог мултимедијалног видео
садржаја који се не могу преузимати; пружање онлајн
видео игара које се не могу преузимати; пружање
онлајн игара виртуелне стварности које се не могу
преузимати.
(111) 82411
(210) Ж- 2021-1877

(181) 02.11.2031.
(220) 02.11.2021.
(151) 29.04.2022.
(732) PRIVREDNO DRUŠTVO STEFANOVIĆ 1886
DOO BEOGRAD, Македонска 34, 11000, Београд, RS
(740) Шундерић Б. Бојан, Теразије 29, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01
(591) црно, бела
(511) Кл. 14: драгоцени метали и њихове легуре;
накит, драго и полудраго камење; часовничарски и
хронометријски инструменти.
Кл. 35: услуге малопродаје везане за накит; услуге
велепродаје везане за накит; услуге онлајн
малопродаје везане за накит; услуге малопродаје
везане за оловке.
(111) 82412
(210) Ж- 2021-1790

(181) 18.10.2031.
(220) 18.10.2021.
(151) 29.04.2022.
(732) Ивана Влаховић, Нехруова 178/32, 11070,
Београд, Нови Београд, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

Ж
(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 18: ташне; торбе; новчаници; ранчеви.
Кл. 25: бадемантили; балетанке; бандана мараме;
беретке; бермуде; бициклистичка одећа; блузе,
кошуље; бодији [одећа]; бодији за бебе и малу децу;
боксерице; болера; виндјакне; водоотпорна обућа;
визири, штитници од сунца као покривала за главу;
водоотпорне ципеле; водоотпорне чизме; вунена
одећа; вунене јакне; вунене капе; вунене хулахопке;
вунене чарапе; вунени џемпери; вунени шалови;
гаће; глежњаче; горњи делови обуће; грудњаци;
грејачи за врат; грејачи ногу; дводелни купаћи
костими; дечије панталоне; доњи веш; дукс мајице;
ешарпе као одећа; јакне [одећа]; кабанице [одећа];
каишеви [одећа]; капе; капути; кимона; кошуљејакне; кравате; кратке панталоне бермуде; кратке
чарапе; мајице; мараме, шалови; обућа; одела;
панталоне; папуче; пареи; патике; пелерине; пиџаме;
одећа за спавање; спаваћице; плетена одећа [одећа];
подсукње; пословна одела; пословна одећа;
потпетице; прслуци; пуњене јакне [одећа]; пуњени
прслуци; ролке; ролке-џемпери; рукавице [одећа];
сакои; сандале; спортска обућа; спортске мајице,
дресови; спортске ципеле; сукње; сукње-панталоне;
фармерице; хаљине; хеланке; чарапе и плетена
трикотажа; чизме; џемпери; шортсеви.
Кл. 35: оглашавање и промотивна продаја у вези са
робом и услугама доступним на интернету; услуге
малопродаје и велепродаје за одећу; услуге онлајн
малопродаје везане за одевање; услуге онлајн
малопродаје торби; услуге онлајн велепродаје торби.
(111) 82413
(210) Ж- 2021-1882

(181) 03.11.2031.
(220) 03.11.2021.
(151) 29.04.2022.

(732) SZTR PEJO OMER LEKPEK
PREDUZETNIK , Меше Селимовића 18, 36300 ,
Нови Пазар, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
540)

(531) 14.07.15; 15.01.07; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 7: делови бензинских моторних тестера за
сечење дрвета; делови бензинских моторних тримера
за кошење траве; делови бензинских моторних
косилица за кошење траве; делови електричних
ланчаних тестера за сечење дрвета; делови
мотокултиватора.

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(111) 82414
(210) Ж- 2021-1866

(181) 29.10.2031.
(220) 29.10.2021.
(151) 29.04.2022.
(732) VIATRIS HEALTHCARE DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD,
Булевар Михајла Пупина 115a, 11070, Нови Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(540)

DOLADEN
(511) Кл. 5:
лекови; фармацеутски препарати;
медикаменти; медицински препарати који садрже
витамине; витамински препарати; мултивитамински
препарати; дијететски додаци за људе.
(111) 82415
(210) Ж- 2021-1747

(181) 12.10.2031.
(220) 12.10.2021.
(151) 29.04.2022.

(300) 018463593 29.04.2021. EM.
(732) 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)

HYPER+ UNIQ
(511) Кл. 34: цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи
за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за
цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
џепне машинице за мотање цигарета; ручне
машинице за пуњење папирних туба дуваном;
електронске цигарете; патрони (кертриџи) за
електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају;
уређаји и њихови делови који служе за загревање
дувана; замене дувана које се удишу; цигарете које
садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете;
снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без
дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без
дувана за оралну употребу (које нису за употребу у
медицини).
(111) 82416
(210) Ж- 2021-1765

(181) 14.10.2031.
(220) 14.10.2021.
(151) 29.04.2022.
(732) DESETKA GOLD DOO BEOGRAD, Војводе
Степe 113, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Божана Вучковић, Адмирала Гепрата
10/11, 11000, Београд
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(531) 17.05.01; 17.05.17; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06
(591) сива, плава, црвена, жута.
(511) Кл. 41: вођење обука; подучавање и обука;
образовне услуге које се односе на безбедност на
путу; обука возача; обука безбедности на путу.
(111) 82417
(210) Ж- 2021-1917

(181) 05.11.2031.
(220) 05.11.2021.
(151) 29.04.2022.
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2, Takara-cho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi,, Kanagawa-ken,, JP
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

NISSAN e-POWER
(511) Кл. 9: машине и апарати за дистрибуцију или
контролу електричне енергије за копнена возила;
инвертори струје за копнена возила; батерије за
копнена возила.
(111) 82418
(210) Ж- 2021-1916

(181) 05.11.2031.
(220) 05.11.2021.
(151) 29.04.2022.

(732) 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 ESPORTS
(511) Кл. 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;
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одећа за малу децу; јакне [одећа]; удобна одећа за
ношење код куће; панталоне; пуловери; одећа за
кишу; сандале; мараме, шалови; кошуље; ципеле;
шортсеви; сукње; одећа за спавање; чарапе; доњи
делови тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа за
купање; мајице; хула-хопке и хеланке; горњи делови
одеће; тренерке; доњи веш.
Кл. 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.
Кл. 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.
(111) 82419
(210) Ж- 2021-1626

(181) 21.09.2031.
(220) 21.09.2021.
(151) 29.04.2022.
(732) ЗЗ Агродунав, Прохора Пчињског 104,
25255, Каравуково, RS
(540)

(531) 05.01.05; 05.01.16; 25.01.01; 25.01.05; 25.01.19;
25.07.21; 25.07.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(511) Кл. 29: џем од трешње; компот од трешње;
слатко од трешње; пекмез од трешње; сушена
трешња.
Кл. 30: чај од трешње.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 31: свежа трешња.
Кл. 32: воћни сок од трешње.
Кл. 33: ракија од трешње, ликер од трешње.
(111) 82420
(210) Ж- 2021-1623

(181) 20.09.2031.
(220) 20.09.2021.
(151) 29.04.2022.
(732) JAMCON INDUSTRIAL SERVICES DOO
GOLUBAC ŠUVAJIĆ, Šuvajić, 12253, Golubac, RS
(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6A,
21000, Нови Сад
(540)

iqpdb
(511) Кл. 9:
рачунарски програми, снимљени;
оперативни рачунарски програми, снимљени;
рачунарски софтвер, снимљени; интерфејси за
рачунаре; рачунарски програми, који се могу
преузимати; апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати; рачунарске софтверске
платформе, снимљене или даунлодоване.
Кл. 35:
компјутерско управљање подацима;
прикупљање информација у компјутерске базе
података;
систематизација
информација
у
компјутерским базама података; ажурирање и
одржавање података у рачунарским базама података;
пружање пословних информација путем интернет
странице.
Кл. 42:
инжењерске услуге; рачунарско
програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера;
ажурирање рачунарског софтвера; изнајмљивање
рачунарског софтвера; одржавање рачунарског
софтвера; инсталирање рачунарског софтвера;
саветовањe у области рачунарског софтвера; софтвер
у виду сервиса (SaaS); саветовање у вези
информационих технологија; научна истраживања;
сервер хостинг; чување резервне копије података ван
мреже;
електронско
похрањивање
података;
рачунарство у облаку; услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга;
саветодавне услуге из области технологије;
саветодавне услуге из области компјутерске
технологије; надгледање рачунарских програма ради
откривања неовлашћеног приступа или повреде
података; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера; платформа као услуга (PааS); развој
рачунарских платформи; инфраструктура као услуга
(IAAS).
(111) 82421
(210) Ж- 2021-1600

(181) 15.09.2031.
(220) 15.09.2021.
(151) 29.04.2022.
(732) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291,
37000, Крушевац, RS
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(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 02.07.18; 02.07.19; 07.01.08; 17.01.07; 25.01.01;
25.01.05; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.15
(591) браон, златна, бела, црна, сива, беж
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
етикете и налепнице за вино; билборди, штампани
каталози и маркетиншки материјал за вино.
Кл. 33: вино.
Кл. 35:
оглашавање; укључујући све облике
промоција и рекламних кампања; вођење послова;
пословно управљање; канцеларијски послови,
маркетиншки послови; услуге промета, трговине на
велико и мало вином.
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каталози и маркетиншки материјал за вино;
штампани материјал за вино.
Кл. 25: мајице.
Кл. 35: све врсте оглашавања и рекламирања роба и
услуга у вези са прометом робе, нарочито
оглашавање роба и услуга путем интернета, wебсајта, плаката, лифлета, постера, билборда; новинско,
радио и телевизијско оглашавање и рекламирање
роба и услуга; каталошко оглашавање и
рекламирање; непосредно оглашавање путем поште;
услуге промоције и презентације производа и услуга
путем свих врста медија, за сврхе продаје; промоција
продаје за друге; организација и реализација
промотивних манифестација и програма за купце;
организовање сајмова у комерцијалне или рекламне
сврхе; маркетинг; вођење послова; пословно
управљање;
канцеларијски
послови;
услуге
малопродаје, велепродаје, препродаје и распродаје
робе, укључујући и продају путем интернета; све
горе наведене услуге у вези са следећом робом: вино.
(111) 82423
(210) Ж- 2020-2280

(181) 23.12.2030.
(220) 23.12.2020.
(151) 29.04.2022.
(732) Игор Вујовић Нађ, Јурија Гагарина 201, 11070,
Београд, Нови Београд, RS
(740) Владимир Милошевић, Светозара Марковића
38/3, 11000, Београд
(540)

(111) 82422
(210) Ж- 2021-1915

(181) 05.11.2031.
(220) 05.11.2021.
(151) 29.04.2022.
(732) Никола Станковић, Борисављевићева 34,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јована Лаврнић, Интернационалних
бригада 69, 11000, Београд
(540)

(531) 25.05.25; 26.01.04; 26.01.22; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.08
(591) црна, тиркизно плава.
(511) Кл. 35:
презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
услуге посредовања у трговини; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга.
(531) 11.01.14; 25.01.01; 26.04.09; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
омоти за папир; папирне кесе; пластични омотачи,
фолије и кесе за умотавање и паковање; оловке;
етикете и налепнице за вино; билборди, штампани
116

(111) 82424
(210) Ж- 2021-1625

(181) 21.09.2031.
(220) 21.09.2021.
(151) 05.05.2022.
(732) Finvest Equity Partners d.o.o., Генерала Анрија
34а, 11040 , Београд, RS
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(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
28.05.00; 29.01.01
(591) бордо (ЦМYК 36,94,50,53 ; РГБ 105,25,50 : Хеx
#691ц32
(511) Кл. 16: постери; огласни панои од папира или
картона; бележнице; нотеси; албуми; слике; штампани
материјал [висока штампа]; архитектонски модели;
фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; оловке;
новине; периодичне публикације; клишеи; памфлети;
жигови [печати]; штамбиљи; свеске; бележнице;
индексне карте [канцеларијске]; листови папира
[канцеларијски]; картон; каталози; кошуљице за
списе; фасцикле [канцеларијски материјал]; омоти
[канцеларијски материјал]; корице [канцеларијски
материјал]; коверте; фотографије [штампане];
формулари [штампани]; канцеларијски материјал;
изузев намештаја; графичке репродукције; цртежи;
скице; дописнице; разгледнице; штампане ствари;
штампане публикације; приручници; папир за писање;
књижице; канцеларијски материјал и канцеларијски
прибор; осим намештаја; планови; пројекти; нацрти;
наливпера; шаблони; матрице за умножавање; омоти
за саксије од папира; књиговезачке корице; налив пера
и хемијске оловке [канцеларијски прибор]; магазини
[периодични]; врећице [коверте; кесе] од папира или
пластике; за паковање; честитке; разгледнице;
календари; папирне или картонске кутије; амбалажа за
флаше од папира или картона; дописнице за најаву
посебних догађаја; плакати од папира или картона;
етикете од папира или картона; натписи од папира или
картона; налепнице [канцеларијски прибор]; билтени;
плочице са хватаљком за листове папира; леци;
флајери; држачи списа; докумената [канцеларијски
прибор]; ваучери; транспаренти [банери] од папира;
украсне папирне заставице; навлаке за картице са
именом..
Кл. 19:
грађевински материјали (неметални);
преносиве грађевине [конструкције], неметалне.
Кл. 35:
дистрибуција рекламног материјала;
оглашавање; рекламирање; услуге односа с
јавношћу; маркетинг; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; пружање пословних информација
путем интернет странице; развој концепта
оглашавања; писање текстова за рекламне намене;
консултације о стратегији комуникације у
рекламирању; циљани маркетинг; услуге односа с
медијима.
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Кл. 36: изнајмљивање некретнина, посредовање у
промету
некретнина,
процена
некретнина,
инвестициони фондови, инвестирање капитала,
финансијске процене (осигурање, банкарство,
некретнине),
управљање
непокретностима,
управљање стамбеним зградама, услуге агенције за
изнајмљивање
смештаја
(станова),
издавање
пословног простора (непокретности), организовање
финансирања
за
грађевинске
пројекте.
Кл. 37:
постављање и поправка лифтова;
постављање и поправка дизалица; лифтова;
асфалтирање; чишћење унутрашњости зграда;
изнајмљивање грађевинске опреме; постављање и
поправљање опреме за грејање; чишћење димњака;
постављање и поправка апарата за климатизацију;
изградња;
грађевински
надзор;
постављање
кухињске опреме; рушење објеката; заштита
грађевине
од
влаге;
изоловање
објеката;
изнајмљивање машина за ископавање (багера);
чишћење прозора; изолација грађевина; зидарство;
изградња и одржавање цевовода; молерски радови
(спољни
и
унутрашњи);
малтерисање;
водоинсталатерске
услуге; инсталирање и
поправљање расхладне опреме; монтирање скела;
зидарске услуге; пружање информација у вези са
изградњом; чишћење зграда (спољних површина);
изнајмљивање дизалица (грађевинске опреме);
услуге поправки кровова; уградња прозора и врата;
консултације о грађењу; постављање комуналних
објеката на градилиштима.
Кл. 42: архитектонске услуге; саветовање из области
архитектуре; грађевинско пројектовање; дизајн
ентеријера [уређење унутрашњег простора]; вођење
студија
техничког
пројектовања;
геолошке
експертизе; инжењерске услуге; геодетско мерење;
геолошка
испитивања
терена;
урбанистичко
планирање; геодетско мерење; дизајнирање визит
карти; истраживања у области грађевинских
конструкција;
графички
дизајн
промотивног
материјала.
(111) 82425
(210) Ж- 2021-1835

(181) 27.10.2031.
(220) 27.10.2021.
(151) 06.05.2022.
(732) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, ул. Матије
Гупца бр. 14, 24000, Суботица, RS
(540)

Axera
(511) Кл. 5: арипипразол
лечење.
(111) 82426
(210) Ж- 2021-1836

таблета за медицинско
(181) 27.10.2031.
(220) 27.10.2021.
(151) 06.05.2022.
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Ж
(732) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, ул. Матије
Гупца бр. 14, 24000, Суботица, RS
(540)

(511) Кл. 5: тикагрелор филм таблета за медицинско
лечење.

Кл. 11: системи за хидропонски узгој; системи
прскалица за наводњавање; системи прскалица за
наводњавање травњака.
Кл. 12: трактори; тракторске гуме; приколице;
приколице за радне машине; приколице за расипне
товаре; приколице са рудом; пољопривредни
трактори; полуприколице, цистерне (возила), теретне
приколице.

(111) 82427
(210) Ж- 2021-1617

(111) 82428
(210) Ж- 2021-1940

Tikalor

(181) 17.09.2031.
(220) 17.09.2021.
(151) 09.05.2022.
(732) Агростандард д.о.о., Аугуста Цесарца 18,
21000, Нови Сад, RS
(540)

(181) 12.11.2031.
(220) 12.11.2021.
(151) 09.05.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje , Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skoplje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

REFIDORO
(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна-R0,G0,B0, црвена-R196,G37,B29
(511) Кл. 7: витла; вршалице; машине за вршидбу;
грађевинске машине; дрљаче; дрљаче које тегли
трактор; дрљаче ( машине за земљане радове);
грабуље за сено које тегли трактор; машине за
вршидбу; машине за дробљење; пољопривредне
машине наиме: плугови; атомизери; сетвоспремачи;
житне сејалице; кукурузне сејалице; утоварне руке;
расипачи минералног ђубривa; машине за расипање
стајског ђубрива; машине за распршивање ђубрива;
мотокултиватори; опрема за расипање ђубрива коју
тегли трактор; опрема за расипање стајског ђубрива
коју тегли трактор; пољопривредни култиватори;
резачи пањева; сврдла за земљу; сејалице за
распршивање семена; сејачице за пољопривредне
машине; сејачице које тегли трактор ( машине );
тањираче; мулчери; механички расипачи; тањираче;
механички берачи; елеватори; сејалице семена;
косилице; косилице травњака; рото фрезе; растурачи
стајњака; сакупљачи сена; подривачи; комбајни;
комбајни које тегли трактор; гумене гусенице као
делови гусеничара на пољопривредним машинама;
жетелице за употребу у пољопривреди; машине за
балирање за употребу у пољопривреди; машине за
балирање у индустријске сврхе; машине за орање у
пољопривреди; машине за сакупљање откоса за
пољопривредне машине; машине за жетву; машине
за сејање; машине за одвајање жита; пољопривредне
дизалице; пољопривредне машине; пољопривредне
машине за сетву; пољопривредне справе; осим
ручних алата који се покрећу ручно; пољопривредне
справе; осим оних којима се ручно управља; ремење
за
пољопривредне
машине;
сејалице
за
пољопривредне машине; центрифугалне пумпе.
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(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 82429
(210) Ж- 2021-1613

(181) 17.09.2031.
(220) 17.09.2021.
(151) 09.05.2022.
(732) Ана Марковић, Алексиначких рудара 41-2,
11070, Београд, RS
(540)

(531) 09.07.01; 25.12.01; 26.11.01; 27.05.01; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.06
(591) розе, зелена, сива, бела
(511) Кл. 25: опрема за бебе [одећа]; гаћице за бебе
[доњи веш]; спољна одећа; одећа; комплети [одећа];
готова, конфекцијска одећа; обућа*; одела; ципеле*.
Кл. 35: промоција продаје за друге; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; манекенске услуге у циљу
рекламирања
или
продајних
промоција;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга.
Кл. 42: дизајнирање одеће.
(111) 82430
(210) Ж- 2021-1934

(181) 10.11.2031.
(220) 10.11.2021.
(151) 09.05.2022.
(732) Mastercard International Incorporated, 2000
Purchase Street, Purchase, New York 10577, US
ЗИС / RS / IPO
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(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

(531) 26.01.06; 29.01.04
(591) тамно плава, светло плава.
(511) Кл. 9: рачунарски хардвер и софтвер који се
може преузети, за омогућавање и администрирање
платних трансакција, банкарских трансакција и
услуга платних картица; рачунарски хардвер и
софтвер који се може преузети, за електронску
обраду и пренос података о плаћању рачуна;
рачунарски хардвер и софтвер који се може преузети
за услуге готовинских исплата, услуге АТМ машина,
провере веродостојности трансакција, усмеравања,
услуге ауторизације и намирења, детекције и
контроле превара, услуге опоравка од поремећеног
деловања и услуге енкрипције; телекомуникациони и
електрични апарати и инструменти, нарочито,
апарати за снимање, пренос и репродуковање
података укључујући звук и слике; рачуноводствене
машине; апарати за праћење, управљање и анализу
финансијских рачуна преко глобалне компјутерске
мреже; компјутерски хардвер и софтвер који се може
преузети, нарочито за развој, одржавање и употребу
локалних компјутерских мрежа и компјутерских
мрежа широког опсега; системи за читање
меморијских картица и системи за читање података у
меморији, нарочито меморије интегрисаних кола и
меморије
банкарских
картица;
електронске
публикације које се могу преузети; апарати за
штампање за системе за обраду података и системе
за финансијске трансакције; кодери и декодери;
модерни; компјутерски хардвер и софтвер који се
може
преузети,
за
омогућавање
новчаних
трансакција електронским путем преко бежичних
мрежа, глобалних компјутерских мрежа и(ли) за
мобилне телекомуникационе уређаје; компјутерски
хардвер и софтвер који се може преузети, за
креирање кључева за енкрипцију, дигиталних
сертификата и дигиталних потписа; компјутерски
софтвер који се може преузети, за безбедно чувања
података и проналажење података и пренос
поверљивих информација о корисницима који
користе појединци, банкарске и финансијске
институције; компјутерски хардвер и софтвер који се

ЗИС / RS / IPO

Ж
може преузети, који омогућавају идентификацију и
проверу веродостојности уређаја за комуникацију
путем блиског поља (NFC) и уређаја који се темеље
на идентификацији радиофреквенција (RFID);
компјутерски софтвер који се може преузети, који
укључује дигитални новчаник за приступ купонима,
ваучерима, шифрама за ваучере и попусте у
малопродајама и за добијање награда за лојалност
или новчаних награда; компјутерски софтвер који се
може преузети, који укључује дигитални новчаник
који
омогућава
корисницима
приступ
информацијама о поређењу цена, критикама
производа, линковима ка малопродајним интернет
сајтовима других и информацијама о попустима;
софтверска апликација за употребу у вези са
терминалима за бесконтактно плаћање намењених да
трговцима омогуће да прихватају бесконтактне
трансакције мобилне трговине, бесконтактно
представљање података о лојалности и бесконтактно
искоришћавање купона, рабата, попуста, ваучера и
посебних понуда; компјутерски софтвер који се
може преузети, за управљање и проверавање
трансакција криптовалутама које користе блокчејн
технологију; компјутерски софтвер који се може
преузети, за генерисање криптографских кључева за
примање и трошење криптовалута; компјутерски
софтвер који се може преузети, за употребу као
новчаник за криптовалуте; компјутерски софтвер
који се може преузети, за инвентар и управљање
добављачким ланцем на бази блокчејн технологије;
компјутерски софтвер који се може преузети, за
приступ, очитавање и праћење информација у
области финансијских трансакција на блокчејну;
чипови за интегрисана кола за употребу у мобилним
телефонима и NFC и RFID уређајима; магнетне
кодиране картице и картице које садрже чип са
интегрисаним
колом
("паметне
картице");
безбедносне кодиране картице; картице са
импрегнираним холограмом (кодиране); потрошачке
картице, банковне картице, кредитне картице,
дебитне картице, картице са чипорн, картице за
плаћање на рате, вредносне картице, картице носачи
електронских података, платне картице; банковне
картице, нарочито магнетне кодиране банковне
картице и банковне картице које користе магнетну
меморију и меморију са интегрисаним колом; читачи
платних картица; читачи магнетних кодираних
картица, читачи картица које носе електронске
податке, јединице за електронску енкрипцију;
компјутерски хардвер и софтвер који се може
преузети, за употребу у финансијским услугама,
банкарству
и
индустрији
телекомуникација;
компјутерски софтвер који се може преузети,
пројектован да омогући паметним картицама
интеракцију са терминалима
и читачирна;
компјутерски чипови уграђени у телефоне друге
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комуникационе уређаје; телекомуникациона опрема;
терминали
купопродајних
транскација
и
компјутерски софтвер за преношење, приказивање и
чување трансакција, идентификацију и пружање
финансијских
информација
за
употребу
у
финансијским
службама,
банкарској
и
телекомуникационој индустрији; радио-фреквентни
идентификациони
уређаји
(транспондери);
електронски апарати за проверавање и потврђивање
аутентичности потрошачких картица, банковних
картица, кредитних картица, дебитних картица и
платних картица; машине за издавање готовог новца;
делови и опрема за сву претходно наведену робу.
Кл. 36: услуге финансијског консалтинга; пружање
финансијских информација; услуге финансијског
спонзорства;
финансијске
услуге,
нарочито
банкарске услуге, услуге кредитних картица, услуге
дебитних картица, услуге потрошачких картица,
услуге картица за плаћање на рате, услуге
претплатничких картица које се пружају путем
вредносних картица, електронске кредитне и дебитне
трансакције, услуге издавања и наплате рачуна,
издавање
готовине,
верификација
чекова,
уновчавање чекова, услуге приступа депозиту и
услуге АТМ машина, услуге ауторизације и
поравнања трансакција, измирење трансакција,
управљање
готовим
новцем,
поравнање
консолидованих средстава, обрада (спровођење)
консолидованих спорова, услуге кретања средстава у
области
платних
картица,
услуге
обраде
електронског плаћања, услуге аутентификације и
верификације
платних
трансакција;
услуге
електронског преноса средстава и електронске
мењачке услуге; услуге обраде плаћања у
криптовалутама; мењачке услуге за криптовалуте
које подразумевају блокчејн технологију; пружање
финансијских информација у области криптовалута;
услуге финансијске процене и управљања ризиком за
друге у области потрошачких кредита; ширење
финансијских
информација
путем
глобалне
компјутерске мреже; услуге финансијске анализе и
консултације;
услуге
обраде
финансијских
трансакција које врше власници картица преко АТМ
машина; одржавање финансијских података; услуге
обезбеђивања
електронских
новчаника
са
депонованим средствима; електронско банкарство
путем глобалне компјутерске мреже; услуге
финансијског клиринга; услуге у вези са
непокретном имовином; процена непокретности;
управљање инвестицијама у области непокретности;
услуге инвестирања у непокретности; услуге
осигурања
непокретности;
финансирање
непокретности; услуге посредовања у вези са
непокретностима; оцена непокретности; услуге
агенција
за
непокретности;
евалуација
непокретности;
администрација
у
вези
са
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непокретностима; администрација финансијских
послова у вези са непокретностима; обезбеђивање
зајмова за непокретности; услуге финансирања у
вези
са
изградњом
непокретности;
услуге
финансијског
посредовања
у
вези
са
непокретностима; услуге капиталног инвестирања у
непокретности; услуге инвестирања у комерцијалну
имовину; финансијске услуге у вези са стицањем
имовине; финансијске услуге у вези са продајом
имовине; давање у закуп непокретности; услуге
управљања поседом у вези са трансакцијама које се
односе на непокретности; процењивање имовине;
управљање портфолиом имовине; финансирање
хипотеке и секјуритизација имовине; консултантске
услуге у вези са опцијама плаћања, банкарством,
кредитним картицама, дебитним картицама и
платним картицама; услуге давања информација,
саветодавне и консултантске услуге које се односе на
све претходно поменуте услуге.
(111) 82431
(210) Ж- 2021-1939

(181) 12.11.2031.
(220) 12.11.2021.
(151) 09.05.2022.
(732) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place , London, WC2R 2PG , UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

BOOST
(511) Кл. 34:
електронске цигарете; патрони
(кертриџи) за електронске цигарете; течност за
електронске цигарете; производи од дувана који се
загревају; уређаји и њихови делови који служе за
загревање дувана; замене дувана које се удишу;
цигарете које садрже замене дувана; табакере; кутије
за цигарете; снус са дуваном; бурмут са дуваном;
снус без дувана; бурмут без дувана; врећице
никотина без дувана за оралну употребу (које нису за
употребу у медицини).
(111) 82432
(210) Ж- 2021-2212

(181) 22.12.2031.
(220) 22.12.2021.
(151) 10.05.2022.
(732) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, Матије Гупца
бр. 14, 24000, Суботица, RS
(540)

Fostron
(511) Кл. 5: фосфомицин-трометамол грануле за
орални раствор за медицинско лечење.
(111) 82433
(210) Ж- 2021-1700

(181) 05.10.2031.
(220) 05.10.2021.
(151) 10.05.2022.
ЗИС / RS / IPO
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(732) Зоран Адамовић and Марија Камбић,
Милана Благојевића Шпанца 26, 11000, Београд, RS i
Војводе Влаховића 53ј, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.01; 26.01.16; 26.01.20; 26.01.24; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, жута, бела
(511) Кл. 16: новине; билтени.
Кл. 35: индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; пружање пословних
информација путем интернет странице; писање
текстова за рекламне намене; услуге односа са
медијима; услуге корпоративне комуникације; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи.
Кл. 38: услуге новинских агенција.
Кл. 41:
електронско издаваштво; услуге
репортерског извештавања.
Кл. 45: услуге онлајн друштвених мрежа.
(111) 82434
(210) Ж- 2021-1418

(181) 16.08.2031.
(220) 16.08.2021.
(151) 10.05.2022.
(732) TOP POS SERVIS DOO BEOGRADPALILULA, Приморска 2, 11120 , Београд,
Палилула, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 19.03.03; 19.03.09; 24.17.20; 26.04.22; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07
(591) бела, плава, браон, тамнобраон, светлобраон,
тегет.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) Кл. 6: сефови (метални или неметални),
сигурносне касе (металне или неметалне), сефови,
електронски, контејнери за паковање од метала,
кутије од обичног метала, преносиве металне
конструкције.
Кл. 9: рачунарски софтвер и софтверске апликације
за
рачунаре
и
мобилне
уређаје.
Кл. 42: софтвер у виду сервиса (саас), платформа као
услуга (паас), развој рачунарских платформи,
пружање корисничких услуга аутентификације
коришћењем технологије јединствене мрежне
софтверске
апликације,
услуге
провере
аутентичности
корисника
технологијом
за
трансакције е-трговања, услуге кодирања података,
дизајнирање рачунарског софтвера, развој софтвера
у оквиру издавања софтвера, одржавање рачунарског
софтвера, инсталирање рачунарског софтвера.
(111) 82435
(210) Ж- 2021-1701

(181) 02.05.2026.
(220) 02.05.2016.
(151) 10.05.2022.
(732) Shimano Inc., 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai
City, 590-8577, Osaka, JP
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4, 11060, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 35: услуге малопродаје или велепродаје и
услуге онлајн продавница за малопродају или
велепродају бицикала и делова и прибора за њих;
услуге малопродаје или велепродаје и услуге онлајн
продавница за малопродају или велепродају одеће,
обуће и торби намењених за вожњу бицикала; услуге
малопродаје или велепродаје и услуге онлајн
продавница за малопродају или велепродају прибора
за риболов; услуге малопродаје или велепродаје и
услуге онлајн продавница за малопродају или
велепродају одеће, обуће и торби намењених за
риболов; услуге малопродаје или велепродаје и
услуге онлајн продавница за малопродају или
велепродају спортских производа и опреме; услуге
малопродаје или велепродаје и услуге онлајн
продавница за малопродају или велепродају
заштитних кацига, одеће и обуће намењених за
спорт; услуге малопродаје или велепродаје и услуге
онлајн продавница за малопродају или велепродају
одеће и обуће; услуге малопродаје или велепродаје и
услуге онлајн продавница за малопродају или
велепродају торби, торбица и пртљага; услуге
малопродаје или велепродаје и услуге онлајн
продавница за малопродају или велепродају
кишобрана и сунцобрана; услуге малопродаје или
велепродаје и услуге онлајн продавница за
малопродају или велепродају кишобрана и
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сунцобрана намењених за риболов; услуге
малопродаје или велепродаје и услуге онлајн
продавница за малопродају или велепродају мерних
инструмената; услуге малопродаје или велепродаје и
услуге онлајн продавница за малопродају или
велепродају наочара, наочара за сунце и заштитних
наочара; услуге малопродаје или велепродаје и
услуге онлајн продавница за малопродају или
велепродају апарата и инструмената за спасавање
живота намењених за риболов.
(111) 82436
(210) Ж- 2021-1992

(181) 23.11.2031.
(220) 23.11.2021.
(151) 10.05.2022.
(732) Globachem, Lichtenberglaan 2019, 3800 SintTruiden, BE
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

PLATERO
(511) Кл. 5:
инсектициди.

пестициди; фунгициди, хербициди;

(111) 82437
(210) Ж- 2021-1937

(181) 12.11.2031.
(220) 12.11.2021.
(151) 10.05.2022.
(732) GNUB d.o.o. Beograd-Stari grad , Косовска
32/2/4 , 11000 Београд , RS
(740) Ивана Булатовић, адвокат, Краљице Наталије
46/16, 11000, Београд
(540)

WWW.GOSUNOOB.COM
(511) Кл. 9: видео и аудио датотеке које се могу
преузети и које се односе на компјутерске игре, видео
игре, софтвер за компјутерске игре и рачунарски
хардвер; електронске публикације које се могу
преузети у облику чланака, прилога, вести и рецензија
у вези с рачунарским играма, видео игрицама,
софтвером за рачунарске игре и рачунарским
хардвером, снимљене на медијумима за чување
података; електронске публикације које се могу
преузети у виду чланака, вести и рецензија у вези са
компјутерским играма, видео игрицама, софтвером за
компјутерске игре и рачунарским хардвером; софтвер
за компјутерске видео игре и приручници који се
продају као јединица; интерактивни програми за видео
игре; интерактивни програми компјутерских игара;
софтвер за компјутерске игре који се може преузети
преко глобалне рачунарске мреже и бежичних уређаја;
интерактивни софтвер за забаву који се може преузети
за играње компјутерских игрица; интерактивни
софтвер за забаву који се може преузети за играње
видео игрица; видео записи који се могу преузети;
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дигитални материјали, односно датотеке за преузимање
које садрже вести и критике у вези са компјутерским
играма, видео игрицама, софтвером за компјутерске
игре и рачунарским хардвером.
Кл. 38: телекомуникационе услуге; услуге интернет
емитовања; услуге прикупљања и преноса
електронских порука; пренос, емитовање, пријем,
складиштење и обрада звука, података или слика
помоћу рачунара; пружање мултимедијалних
информација и интерактивних мултимедијалних
услуга; пренос информација у вези са технологијом;
дигитално аудио емитовање; умрежавање звучних
и/или визуелних снимака; пружање on-Iine простора
за пренос порука међу корисницима рачунара о
темама забаве, спорта и компјутерских игара;
пружање on-Iine блогова, дискусионих група, соба за
ћаскање и електронских огласних табли; пружање
приступа интернет страници за дискусију.
Кл. 41:
разонода; on-Iine игре; услуге забаве,
односно пружање вести, информација и програма у
вези са софтвером за интерактивне компјутерске
игре, софтвером за интерактивне видео игре и
интерактивним
компјутерским
играма
и
интерактивним видео игрицама, путем електронских,
бежичних и компјутерских мрежа; све у вези са
софтвером и хардвером компјутерских игара.
(111) 82438
(210) Ж- 2021-2134

(181) 09.12.2031.
(220) 09.12.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б.,
11080, Београд-Земун, RS
(540)

ROXACET
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 82439
(210) Ж- 2021-1854

(181) 28.10.2031.
(220) 28.10.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

(531) 25.05.06; 25.05.25; 25.07.03; 26.02.03; 26.04.04;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
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(591) црвена, црна
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(111) 82440
(210) Ж- 2021-1861

(181) 29.10.2031.
(220) 29.10.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Road,
Nicholasville, Kentucky 40356, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 03.05.07; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17
(511) Кл. 1: адитиви за употребу у производњи
хране за животиње, намирница за животиње, хране
за аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; хранљиви адитиви за употребу у
производњи хране за животиње, намирница за
животиње, хране за аквакултуру, хране за рибе и/или
хране за кућне љубимце; нехранљиви адитиви за
употребу у производњи хране за животиње,
намирница за животиње, хране за аквакултуру, хране
за рибе и/или хране за кућне љубимце;
немедицински адитиви за употребу у производњи
хране за животиње, намирница за животиње, хране
за аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; ензими за употребу у производњи хране за
животиње, намирница за животиње, хране за
аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; ензими за поспешивање пробаве за
употребу у производњи хране за животиње,
намирница за животиње, хране за аквакултуру, хране
за рибе и/или хране за кућне љубимце;
микотоксинска везива за употребу у производњи
хране за животиње, намирница за животиње, хране
за аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; адитиви за животињску храну, наиме,
микотоксинска везива за употребу у производњи
хране за животиње, намирница за животиње, хране
за аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; додаци храни за животиње за употребу у
производњи хране за животиње, намирница за
животиње, хране за аквакултуру, хране за рибе и/или
хране
за
кућне
љубимце.
Кл. 5: додаци храни за животиње; додаци храни за
животиње за употребу у производњи хране и
намирница за животиње; додаци храни за животиње;
додаци сточној храни; додаци храни за рибе; додаци
храни за кућне љубимце; адитиви за животињску
храну; адитиви за животињску храну за употребу у
ЗИС / RS / IPO

Ж
виду хранљивих додатака исхрани; адитиви за
животињску храну за употребу у виду дијететских
додатака исхрани; адитиви за животињску храну,
наиме, закисељивачи за употребу у храни за
животиње
у
виду
дијететских
додатака;
немедицински хранљиви додаци исхрани за
животиње; немедицински додаци исхрани као
дијететски додаци; адитиви за животињску храну,
наиме, ензими за употребу у храни за животиње,
намирницама за животиње, храни за аквакултуру,
храни за рибе и/или храни за кућне љубимце за
поспешивање
пробаве;
додаци
исхрани
са
хранљивим материјама за животиње; дијететски
додаци за животиње; квасац као додатак исхрани за
храну за животиње, намирнице за животиње, храну
за аквакултуру, храну за рибе и/или храну за кућне
љубимце.
Кл. 31: храна за животиње; мешана храна за
животиње; храна за животиње; храна за животиње,
укључујући рибу, акваријумске и тераријумске
животиње; намирнице за животиње; животињске
намирнице; храна за аквакултуру; храна за рибе;
храна за кућне љубимце; квасац за употребу за храну
за животиње, намирнице за животиње, храну за
аквакултуру, храну за рибе и/или храну за кућне
љубимце; квасац за исхрану животиња; екстракти
квасца за исхрану животиња; квасац за употребу за
храну за животиње, намирнице за животиње, храну
за аквакултуру, храну за рибе и/или храну за кућне
љубимце; храна за животиње, намирнице за
животиње, храна за аквакултуру, храна за рибе и/или
храна за кућне љубимце која садржи природне
микроорганизме; храна за животиње, намирнице за
животиње, храна за аквакултуру, храна за рибе и/или
храна за кућне љубимце која садржи квасац.
(111) 82441
(210) Ж- 2021-1860

(181) 29.10.2031.
(220) 29.10.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) Alltech Coppens B.V., Dwarsdijk 4, NL-5705
DM Helmond, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

COPPENS
(511) Кл. 1: адитиви за употребу у производњи
хране за животиње, намирница за животиње, хране
за аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; хранљиви адитиви за употребу у
производњи хране за животиње, намирница за
животиње, хране за аквакултуру, хране за рибе и/или
хране за кућне љубимце; нехранљиви адитиви за
употребу у производњи хране за животиње,
намирница за животиње, хране за аквакултуру, хране
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за рибе и/или хране за кућне љубимце;
немедицински адитиви за употребу у производњи
хране за животиње, намирница за животиње, хране
за аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; ензими за употребу у производњи хране за
животиње, намирница за животиње, хране за
аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; ензими за поспешивање пробаве за
употребу у производњи хране за животиње,
намирница за животиње, хране за аквакултуру, хране
за рибе и/или хране за кућне љубимце;
микотоксинска везива за употребу у производњи
хране за животиње, намирница за животиње, хране
за аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; адитиви за животињску храну, наиме,
микотоксинска везива за употребу у производњи
хране за животиње, намирница за животиње, хране
за аквакултуру, хране за рибе и/или хране за кућне
љубимце; додаци храни за животиње за употребу у
производњи хране за животиње, намирница за
животиње, хране за аквакултуру, хране за рибе и/или
хране за кућне љубимце.
Кл. 5: додаци храни за животиње; додаци храни за
животиње за употребу у производњи хране и
намирница за животиње; додаци храни за животиње;
додаци сточној храни; додаци храни за рибе; додаци
храни за кућне љубимце; адитиви за животињску
храну; адитиви за животињску храну за употребу у
виду хранљивих додатака исхрани; адитиви за
животињску храну за употребу у виду дијететских
додатака исхрани; адитиви за животињску храну,
наиме, закисељивачи за употребу у храни за
животиње
у
виду
дијететских
додатака;
немедицински хранљиви додаци исхрани за
животиње; немедицински додаци исхрани као
дијететски додаци; адитиви за животињску храну,
наиме, ензими за употребу у храни за животиње,
намирницама за животиње, храни за аквакултуру,
храни за рибе и/или храни за кућне љубимце за
поспешивање
пробаве;
додаци
исхрани
са
хранљивим материјама за животиње; дијететски
додаци за животиње; квасац као додатак исхрани за
храну за животиње, намирнице за животиње, храну
за аквакултуру, храну за рибе и/или храну за кућне
љубимце.
(111) 82442
(210) Ж- 2021-1862

(181) 29.10.2031.
(220) 29.10.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) SZR ZA MLEVENJE ŽITARICA ČEKOVIĆ
MILIJAN ČEKOVIĆ PR KOŠTUNIĆI, Коштунићи
б.б., 32308, Прањани, RS
(740) Марко Миловановић, Тимочка 10,
11 000, Београд
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(540)

(531) 05.07.02; 24.03.07; 24.03.14; 26.01.03; 26.01.15;
26.01.22; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.07
(591) златно-жута, браон
(511) Кл. 16: врећице [коверте, кесе] од папира или
пластике, за паковање; конусне папирне кесе;
папирне или картонске кутије.
Кл. 30: брашно од хељде; брашно*; кукурузно
брашно, крупно; пшенично брашно; овсено брашно.
Кл. 39: паковање робе.
(111) 82443
(210) Ж- 2021-861

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49, 6312,
Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

Craftia Natura
(511) Кл. 3: дезодоранси за животиње, дезодоранси за
људе или животиње, козметика за жовотиње,препарати
за негу животиња,осим птоизвода за прање животиња,
шампони за животиње (немедицински препарати за
негу), шампони и регенератори за кућне љубимце
(немедицински неветеринарски препарати за негу
животиња).
Кл. 18: огрлице за кућне љубимце,огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
Кл. 31: напитци за кућне љубимце, напици за
животиње, наоици нза мачке, напици за псе, посип за
мале животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 82444
(210) Ж- 2021-856

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

Total body Nutribiome
(511) Кл. 3: дезодоранси за животиње, дезодоранси
за људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
Кл. 18: огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
Кл. 31: напитци за кућне љубимце, напици за
животиње, наоици нза мачке, напици за псе, посип за
мале животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве,простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(111) 82445
(210) Ж- 2021-858

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49, 6312,
Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

VidaNativa
(511) Кл. 3: дезодоранси за животиње, дезодоранси
за људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
Кл. 18: огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
Кл. 31: напитци за кућне љубимце, напици за
животиње, наоици нза мачке, напици за псе, посип за

ЗИС / RS / IPO

Ж
мале животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за
мачке,храна за псе.
(111) 82446
(210) Ж- 2021-863

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49, 6312,
Steinhausen, RS
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

HARMONA
(511) Кл. 3: дезодоранси за животиње, дезодоранси
за људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
Кл. 18: огрлице за кућне љубимце,огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
Кл. 31: напитци за кућне љубимце, напици за
животиње, наоици нза мачке, напици за псе, посип за
мале животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(111) 82447
(210) Ж- 2021-864

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49, 6312,
Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

CRAFTIA
(511) Кл. 3: дезодоранси за животиње, дезодоранси
за људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
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Ж
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
Кл. 18: огрлице за кућне љубимце,огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
Кл. 31: напитци за кућне љубимце, напици за
животиње, наоици нза мачке, напици за псе, посип за
мале животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(111) 82448
(210) Ж- 2021-860

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49, 6312,
Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10, 11030,
Београд
(540)

Craftia Gardia
(511) Кл. 3: дезодоранси за животиње, дезодоранси
за људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
Кл. 18: огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
Кл. 31: напитци за кућне љубимце, напици за
животиње, наоици нза мачке,напици за псе, посип за
мале животиње, посип за мачке,посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(111) 82449
(210) Ж- 2021-855
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(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 11.05.2022.

(732) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

Nutribiome
(511) Кл. 18: огрлице за кућне љубимце, огрлице за
кућне љубимце које садрже медицинске податке,
одећа за кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
Кл. 31: напитци за кућне љубимце, напици за
животиње, наоици нза мачке, напици за псе, посип за
мале животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(111) 82450
(210) Ж- 2021-866

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

DOGSY
(511) Кл. 3: дезодоранси за животиње, дезодоранси
за људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња.
Кл. 18: огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
Кл. 31: напитци за кућне љубимце, напици за
животиње, наоици нза мачке, напици за псе, посип за
мале животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 82451
(210) Ж- 2021-867

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

MYSTICAT
(511) Кл. 3: дезодоранси за животиње, дезодоранси
за људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
Кл. 18: огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
Кл. 31: напитци за кућне љубимце, напици за
животиње, наоици нза мачке, напици за псе, посип за
мале животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(111) 82452
(210) Ж- 2021-865

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Манић, Војводе Миленка 10,
11030, београд
(540)

KRAFTIA
(511) Кл. 3: дезодоранси за животиње, дезодоранси
за људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње
(немедицински препарати за негу), шампони и
регенератори за кућне љубимце (немедицински
неветеринарски препарати за негу животиња).
Кл. 18: огрлице за кућне љубимце,огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце
Кл. 31:
напитци за кућне љубимце,напици за
животиње,наоици нза мачке,напици за псе, посип за
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Ж
мале животиње, посип за мачке,посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за
мачке,јестиве,посластице за псе,јестиве,простирке и
кутије
с
песком
за
животиње,сламене
простирке,сламнате простирке за животиње,сламнате
простирке за мале животиње,струготине од дрвета за
простирке
за
животиње,храна
за
јачање
животиња,храна за кућне љубимце,храна за
мачке,храна за псе
(111) 82453
(210) Ж- 2021-859

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49, 6312,
Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

VidaSuper
(511) Кл. 3: дезодоранси за животиње, дезодоранси
за
људе
или
животиње,
козметика
за
жовотиње,препарати
за
негу
животиња,осим
птоизвода за прање животиња,шампони за
животиње(немедицински препарати за негу),
шампони и регенератори за кућне љубимце
(немедицински неветеринарски препарати за негу
животиња).
Кл. 18: огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
Кл. 31: напитци за кућне љубимце; напици за
животиње; наоици нза мачке, напици за псе, посип за
мале животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве,простирке и
кутије
с
песком
за
животиње,
сламене
простирке,сламнате простирке за животиње,сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(111) 82454
(210) Ж- 2021-862

(181) 14.05.2031.
(220) 14.05.2021.
(151) 11.05.2022.
(732) KRAFTIA AG, Hinterbergstrasse 49,
6312, Steinhausen, CH
(740) Андреј Мандић, Војводе Миленка 10,
11030, Београд
(540)

Craftia Harmona
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Ж
(511) Кл. 3: дезодоранси за животиње, дезодоранси
за људе или животиње, козметика за жовотиње,
препарати за негу животиња, осим птоизвода за
прање
животиња,
шампони
за
животиње(немедицински препарати за негу),
шампони и регенератори за кућне љубимце
(немедицински неветеринарски препарати за негу
животиња).
Кл. 18: огрлице за кућне љубимце, огрлице за кућне
љубимце које садрже медицинске податке, одећа за
кућне љубимце, поводац за кућне љубимце.
Кл. 31: напитци за кућне љубимце, напици за
животиње, наоици нза мачке, напици за псе, посип за
мале животиње, посип за мачке, посластице за кућне
љубимце у облику штапића, посластице за мачке,
јестиве, посластице за псе, јестиве, простирке и
кутије с песком за животиње, сламене простирке,
сламнате простирке за животиње, сламнате
простирке за мале животиње, струготине од дрвета
за простирке за животиње, храна за јачање
животиња, храна за кућне љубимце, храна за мачке,
храна за псе.
(111) 82455
(210) Ж- 2021-1426

(181) 17.08.2031.
(220) 17.08.2021.
(151) 12.05.2022.
(732) FAZI DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC),
Новакова 1а, 11040, Београд Вождовац, RS
(740) Адвокат Ксенија Пешић, Стевана Немање 38,
18000, Ниш
(540)

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08
(591) жута, наранџаста, црвена, црна
(511) Кл. 9: софтвер; софтвер за рачунарске игре;
рачунарски софтверски пакети; софтвер за
оперативни систем рачунара; рачунарски софтвер,
снимљен; управљачки програми за софтвер; софтвер
за виртуелну стварност; софтвер за игре; софтвер за
забаву за рачунарске игре; рачунарски програми за
управљање интернетом; оперативни рачунарски
софтвер за рачунаре са главним оквиром; монитори
(рачунарски хардвер); рачунарски хардвер; апарати
за снимање слика; монитори (рачунарски програми);
програми за рачунарске игре; рачунарски програми
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за снимљене игре; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука или слике; комуникациони
сервери
[рачунарски
хардвер];
електронске
компоненте за машине за коцкање; рачунарски
апликацијски софтвер с играма и играма; рачунарски
софтвер за управљање мрежним играма и играма;
рачунарски хардвер за игре и игре; рачунарски
хардвер и софтвер за коцкање, машине за коцкање и
игре на срећу обезбеђене путем интернета и путем
телекомуникационе мреже.
Кл. 28: аутомати за игре на срећу; чипови за
коцкање; мах-јонг; аркадне игре; машине за коцкање
које раде са кованицама, новчаницама и картицама;
игре; електронске игре; салонске игре; чипови за
игре; столови за игре; аутомати за игре на срећу
[машине за игре]; лцд машине за игре; слот машине
и уређаји за игре; забавне машине на кованице;
чипови за рулет; покер чипови; чипови и коцкице
[опрема за игре]; опрема за игре за коцкарнице;
столови за рулет; точкови за рулете; апарати за
казино игре; аутомати и машине за коцкање; машине
за забаву на кованице и / или електронске машине за
забаву на кованице са или без могућности зараде;
кутије за машине за игре на срећу и слот машине;
електронски или електротехнички уређаји за игре,
наиме, аутомати и машине, машине на кованице;
кућишта за машине на кованице; машине за игре,
електропнеуматске и електричне машине за коцкање
(аутомати за игре на срећу).
Кл. 41: коцкање; услуге повезане са коцкањем;
услуге игара у забавне сврхе; услуге казина, игара и
коцкања; обука за развој софтверских система;
снабдевање опремом за коцкарнице; пружање
опреме за коцкарнице [коцкање]; услуге играња на
интернету; пружање казино објеката [коцкање];
пружање забавних услуга у салама са машинама за
игре; аркадне забавне услуге; изнајмљивање опреме
за игре; изнајмљивање машина за игре на срећу;
пружање аркадних забавних услуга; изнајмљивање
машина за игре са сликама воћа; уређивање или
снимање звукова и слика; услуге снимања звука и
видео забаве; изнајмљивање апарата за репродукцију
звука; пружање опреме за игре на срећу за
коцкарнице; пружање казино објеката; услуге
коцкања на интернету; казино услуге; казино, игре
на срећу и услуге коцкања.
(111) 82456
(210) Ж- 2021-1422

(181) 17.08.2031.
(220) 17.08.2021.
(151) 12.05.2022.
(732) FAZI DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC),
Новакова 1а, 11040, Београд Вождовац, RS
(740) Адвокат Ксенија Пешић, Стевана Немање 38,
18000, Ниш
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(540)

(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.04.13; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) наранџаста, жута, сива
(511) Кл. 9: софтвер; софтвер за рачунарске игре;
рачунарски софтверски пакети; софтвер за
оперативни систем рачунара; рачунарски софтвер,
снимљен; управљачки програми за софтвер; софтвер
за виртуелну стварност; софтвер за игре; софтвер за
забаву за рачунарске игре; рачунарски програми за
управљање интернетом; оперативни рачунарски
софтвер за рачунаре са главним оквиром; монитори
(рачунарски хардвер); рачунарски хардвер; апарати
за снимање слика; монитори (рачунарски програми);
програми за рачунарске игре; рачунарски програми
за снимљене игре; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука или слике; комуникациони
сервери
[рачунарски
хардвер];
електронске
компоненте за машине за коцкање; рачунарски
апликацијски софтвер с играма и играма; рачунарски
софтвер за управљање мрежним играма и играма;
рачунарски хардвер за игре и игре; рачунарски
хардвер и софтвер за коцкање, машине за коцкање и
игре на срећу обезбеђене путем интернета и путем
телекомуникационе мреже.
Кл. 28: аутомати за игре на срећу; чипови за
коцкање; мах-јонг; аркадне игре; машине за коцкање
које раде са кованицама, новчаницама и картицама;
игре; електронске игре; салонске игре; чипови за
игре; столови за игре; аутомати за игре на срећу
[машине за игре]; лцд машине за игре; слот машине
и уређаји за игре; забавне машине на кованице;
чипови за рулет; покер чипови; чипови и коцкице
[опрема за игре]; опрема за игре за коцкарнице;
столови за рулет; точкови за рулете; апарати за
казино игре; аутомати и машине за коцкање; машине
за забаву на кованице и / или електронске машине за
забаву на кованице са или без могућности зараде;
кутије за машине за игре на срећу и слот машине;
електронски или електротехнички уређаји за игре,
наиме, аутомати и машине, машине на кованице;
кућишта за машине на кованице; машине за игре,
електропнеуматске и електричне машине за коцкање
(аутомати за игре на срећу).
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Ж
Кл. 41: коцкање; услуге повезане са коцкањем; услуге
игара у забавне сврхе; услуге казина, игара и коцкања;
обука за развој софтверских система; снабдевање
опремом за коцкарнице; пружање опреме за коцкарнице
[коцкање]; услуге играња на интернету; пружање казино
објеката [коцкање]; пружање забавних услуга у салама
са машинама за игре; аркадне забавне услуге;
изнајмљивање опреме за игре; изнајмљивање машина за
игре на срећу; пружање аркадних забавних услуга;
изнајмљивање машина за игре са сликама воћа;
уређивање или снимање звукова и слика; услуге
снимања звука и видео забаве; изнајмљивање апарата за
репродукцију звука; пружање опреме за игре на срећу за
коцкарнице; пружање казино објеката; услуге коцкања
на интернету; казино услуге; казино, игре на срећу и
услуге коцкања.
(111) 82457
(210) Ж- 2021-1421

(181) 17.08.2031.
(220) 17.08.2021.
(151) 12.05.2022.
(732) FAZI DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC),
Новакова 1а, 11040, Београд Вождовац, RS
(740) Адвокат Ксенија Пешић, Стевана Немање 38,
18000, Ниш
(540)

(531) 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.02; 29.01.07
(591) браон, жута, златна.
(511) Кл. 9: софтвер; софтвер за рачунарске игре;
рачунарски софтверски пакети; софтвер за оперативни
систем рачунара; рачунарски софтвер, снимљен;
управљачки програми за софтвер; софтвер за виртуелну
стварност; софтвер за игре; софтвер за забаву за
рачунарске игре; рачунарски програми за управљање
интернетом; оперативни рачунарски софтвер за
рачунаре са главним оквиром; монитори (рачунарски
хардвер); рачунарски хардвер; апарати за снимање
слика; монитори (рачунарски програми); програми за
рачунарске игре; рачунарски програми за снимљене
игре; апарати за снимање, пренос или репродукцију
звука или слике; комуникациони сервери [рачунарски
хардвер]; електронске компоненте за машине за
коцкање; рачунарски апликацијски софтвер с играма и
играма; рачунарски софтвер за управљање мрежним
играма и играма; рачунарски хардвер за игре и игре;
рачунарски хардвер и софтвер за коцкање, машине за
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Ж
коцкање и игре на срећу обезбеђене путем интернета и
путем телекомуникационе мреже.
Кл. 28: аутомати за игре на срећу; чипови за коцкање;
мах-јонг; аркадне игре; машине за коцкање које раде са
кованицама, новчаницама и картицама; игре;
електронске игре; салонске игре; чипови за игре; столови
за игре; аутомати за игре на срећу [машине за игре]; лцд
машине за игре; слот машине и уређаји за игре; забавне
машине на кованице; чипови за рулет; покер чипови;
чипови и коцкице [опрема за игре]; опрема за игре за
коцкарнице; столови за рулет; точкови за рулете; апарати
за казино игре; аутомати и машине за коцкање; машине
за забаву на кованице и / или електронске машине за
забаву на кованице са или без могућности зараде; кутије
за машине за игре на срећу и слот машине; електронски
или електротехнички уређаји за игре, наиме, аутомати и
машине, машине на кованице; кућишта за машине на
кованице; машине за игре, електропнеуматске и
електричне машине за коцкање (аутомати за игре на
срећу).
Кл. 41: коцкање; услуге повезане са коцкањем; услуге
игара у забавне сврхе; услуге казина, игара и коцкања;
обука за развој софтверских система; снабдевање
опремом за коцкарнице; пружање опреме за коцкарнице
[коцкање]; услуге играња на интернету; пружање казино
објеката [коцкање]; пружање забавних услуга у салама
са машинама за игре; аркадне забавне услуге;
изнајмљивање опреме за игре; изнајмљивање машина за
игре на срећу; пружање аркадних забавних услуга;
изнајмљивање машина за игре са сликама воћа;
уређивање или снимање звукова и слика; услуге
снимања звука и видео забаве; изнајмљивање апарата за
репродукцију звука; пружање опреме за игре на срећу за
коцкарнице; пружање казино објеката; услуге коцкања
на интернету; казино услуге; казино, игре на срећу и
услуге коцкања.
(111) 82458
(210) Ж- 2021-1425

(181) 17.08.2031.
(220) 17.08.2021.
(151) 12.05.2022.
(732) FAZI DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC),
Новакова 1А, 11040, Београд Вождовац, RS
(740) Адвокат Ксенија Пешић, Стевана Немање 38,
18000, Ниш
(540)
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(531) 24.09.03; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) жута ружичаста, црвена, црна
(511) Кл. 9: софтвер; софтвер за рачунарске игре;
рачунарски софтверски пакети; софтвер за
оперативни систем рачунара; рачунарски софтвер,
снимљен; управљачки програми за софтвер; софтвер
за виртуелну стварност; софтвер за игре; софтвер за
забаву за рачунарске игре; рачунарски програми за
управљање интернетом; оперативни рачунарски
софтвер за рачунаре са главним оквиром; монитори
(рачунарски хардвер); рачунарски хардвер; апарати
за снимање слика; монитори (рачунарски програми);
програми за рачунарске игре; рачунарски програми
за снимљене игре; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука или слике; комуникациони
сервери
[рачунарски
хардвер];
електронске
компоненте за машине за коцкање; рачунарски
апликацијски софтвер с играма и играма; рачунарски
софтвер за управљање мрежним играма и играма;
рачунарски хардвер за игре и игре; рачунарски
хардвер и софтвер за коцкање, машине за коцкање и
игре на срећу обезбеђене путем интернета и путем
телекомуникационе мреже.
Кл. 28: аутомати за игре на срећу; чипови за
коцкање; мах-јонг; аркадне игре; машине за коцкање
које раде са кованицама, новчаницама и картицама;
игре; електронске игре; салонске игре; чипови за
игре; столови за игре; аутомати за игре на срећу
[машине за игре]; лцд машине за игре; слот машине
и уређаји за игре; забавне машине на кованице;
чипови за рулет; покер чипови; чипови и коцкице
[опрема за игре]; опрема за игре за коцкарнице;
столови за рулет; точкови за рулете; апарати за
казино игре; аутомати и машине за коцкање; машине
за забаву на кованице и / или електронске машине за
забаву на кованице са или без могућности зараде;
кутије за машине за игре на срећу и слот машине;
електронски или електротехнички уређаји за игре,
наиме, аутомати и машине, машине на кованице;
кућишта за машине на кованице; машине за игре,
електропнеуматске и електричне машине за коцкање
(аутомати за игре на срећу).
Кл. 41: коцкање; услуге повезане са коцкањем;
услуге игара у забавне сврхе; услуге казина, игара и
коцкања; обука за развој софтверских система;
снабдевање опремом за коцкарнице; пружање
опреме за коцкарнице [коцкање]; услуге играња на
интернету; пружање казино објеката [коцкање];
пружање забавних услуга у салама са машинама за
игре; аркадне забавне услуге; изнајмљивање опреме
за игре; изнајмљивање машина за игре на срећу;
пружање аркадних забавних услуга; изнајмљивање
машина за игре са сликама воћа; уређивање или
снимање звукова и слика; услуге снимања звука и
видео забаве; изнајмљивање апарата за репродукцију
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звука; пружање опреме за игре на срећу за
коцкарнице; пружање казино објеката; услуге
коцкања на интернету; казино услуге; казино, игре
на срећу и услуге коцкања.
(111) 82459
(210) Ж- 2021-1558

(181) 08.09.2031.
(220) 08.09.2021.
(151) 12.05.2022.
(732) SILBO d.o.o. Beograd, Његошева 72,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Маја Думановић, Каплара Момчила
Гаврића 1, Београд
(540)

SIR U KOJI ĆETE SE
ZALJUBITI
(511) Кл. 29: сир; тофу; тофу листићи; свеж сир.
(111) 82460
(210) Ж- 2021-1796

(181) 19.10.2031.
(220) 19.10.2021.
(151) 13.05.2022.
(732) Фондација "Регистар националног интернет
домена Србије", Жоржа Клемансоа 18а/I, 11000,
Београд, RS
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.04;
29.01.06
(591) бела, тамно плава
(511) Кл. 35: оглашавање конференција у вези
интернета и интернет домена; оглашавање онлајн
конференција у вези интернета и интернет домена.
Кл. 41:
организовање и вођење конференција;
вођење конференција у вези са интернетом и
интернет доменима; припрема и вођење семинара;
организовање и вођење радионица [обука];
пренос
знања
и
искуства
[обучавање];
онлајн интерактивне услуге обуке и образовања.
Кл. 42:
саветовање у вези информационих
технологија; саветодавне услуге из области
телекомуникационе технологије; консултације о
безбедности интернета.
(111) 82461
(210) Ж- 2021-2245

ЗИС / RS / IPO
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(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

KARDIR
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82462
(210) Ж- 2021-2246

(181) 27.12.2031.
(220) 27.12.2021.
(151) 13.05.2022.
(732) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут
б.б., 26300, Вршац, RS
(540)

KARDIM
(511) Кл. 5: лекови.
(111) 82463
(210) Ж- 2021-1075

(181) 16.06.2031.
(220) 16.06.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) SICHUAN MACHINERY IMP. & EXP.
CORP. LTD., C-8F, FENGDE INTERNATIONAL
PLAZA, NO.6 HANGKONG ROAD, CHENGDU
CITY, SICHUAN PROVINCE, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 9: шестари за узимање спољашњих и
унутрашњих мера; лењири (мерни инструменти);
микрометри; клизни шестари; мерачи (инструменти
за мерење); инструменти за нивелирање; угломери
(мерни инструменти); апарати за мерење; апарати за
прецизна мерења; мерачи.
(111) 82464
(210) Ж- 2021-1941

(181) 09.11.2031.
(220) 09.11.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Lisla DOO and Jelena Đorđević PR Radionica za
umetničko stvaralaštvo EMA CONCEPT, Vuka Karadžića
89, 14000, Mladenovac, RS i Стублине бб, Азања, RS
(740) Адвокат Милош Псутка, Светог Саве 10,
11420, Смедеревска Паланка
(540)

(181) 27.12.2031.
(220) 27.12.2021.
(151) 13.05.2022.
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Ж
(531) 07.15.08; 25.03.03; 25.12.03; 26.04.04; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.07; 29.01.08
(591) браон, црна.
(511) Кл. 3:
уља за парфеме и мирисе.
Кл. 5:
препарати за дезодорисање ваздуха.
Кл. 21: распршивачи мириса; мирисни испариви
распршивачи; распршивачи етарских уља, осим
тршчаних распршивача, електрични и неелектрични.
(111) 82465
(210) Ж- 2021-1332

(181) 29.07.2031.
(220) 29.07.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) МХЕ ВЛАДИЋИ 1 НОВА Д.О.О., Јужни
булевар 120, 11000, Београд, RS
(740) Dušica Knežević, Нехруова 133/1a, 11070,
Нови Београд
(540)

(531) 24.17.02; 26.05.10; 26.05.16; 26.05.17; 26.05.18;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава све нијансе, зелена, бела.
(511)
Кл.
4:
електрична
енергија.
Кл. 40:
производња електричне енергије из
обновљивих извора енергије.
(111) 82466
(210) Ж- 2021-2003

(181) 23.11.2031.
(220) 23.11.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) PFIZER INC., 235 East 42nd Street,, New York,
New York 10017,, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)
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(531) 02.01.23; 02.09.08; 04.05.03; 24.17.02; 26.02.01;
26.13.25; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, розе
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати за лечење
заразних болести; антивирусни фармацеутски
препарати; вакцине за лечење и превенцију заразних
болести.
(111) 82467
(210) Ж- 2020-614

(181) 07.05.2030.
(220) 07.05.2020.
(151) 16.05.2022.
(732) Ивана Кораб Шекуларац, Мајора Бранка
Вукосављевића бр. 156 , Београд, RS
(740) Адвокат Ања Поткоњак, Устаничка 25, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 05.09.24; 27.05.01
(591) зелена, тамно и светла.
(511) Кл. 43:
деликатесне радње [ресторани];
кетеринг у ресторанима брзе хране; обезбеђивање
хране и пића у ресторанима; обезбеђивање хране и
пића у ресторанима и баровима; послуживање хране
и пића у млечним ресторанима; пружање
информација о услугама ресторана; пружање оцена и
рецензија ресторана; пружање ресторанских услуга;
пружање услуга онлајн рецензија ресторана и хотела;
резервација и услуге резервације за хотеле,
ресторане и туристички смештај; салатни барови
[услуге
ресторана];
самоуслужни
ресторани;
сервирање хране и пића за госте у ресторанима;
сервирање хране и пића у ресторанима и баровима;
услуге агенција за резервисања ресторана; услуге
барова и ресторана; услуге вашоку ресторана; услуге
јапанских ресторана; услуге кафе-ресторана и
кафетерија; услуге кафетерија и ресторана; услуге
кафића и ресторана; услуге кафића, кафетерија и
ресторана; услуге млечних ресторана; услуге
окономијаки
ресторана;
услуге
оцењивања
ресторана; услуге оцењивања ресторана и барова;
услуге покретних ресторана; услуге пружања
информација о ресторанима; услуге пружања
информација о ресторанима и баровима; услуге
резервација хотела и ресторана; услуге резервације и
ангажовања за ресторане и оброке; услуге
резервације ресторана; услуге ресторана; услуге
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ресторана, барова и кетеринга; услуге ресторана,
барова и коктел барова; услуге ресторана брзе хране
и ресторана који раде нон-стоп; услуге ресторана за
самопослуживање; услуге ресторана и кетеринга;
услуге ресторана који нуде темпуру; услуге
ресторана који нуде храну за понети; услуге
ресторана са кућном доставом; услуге ресторана са
самопослуживањем; услуге ресторана у којима се
нуде соба резанци; услуге ресторана у којима се нуди
рамен; услуге ресторана у којиме се нуде удон
резанци; услуге суши ресторана; услуге туристичке
агенције
за
резервације
ресторана;
услуге
туристичких ресторана; услуге удон и соба
ресторана; услуге хотела, барова и ресторана; услуге
хотела и ресторана; услуге хотела, мотела, ресторана,
барова и кетеринга; услуге хотела, ресторана и
кафића; услуге хотела, ресторана и угоститељства;
услуге хотела, ресторана, кафе-ресторана и барова;
услуге хотела, ресторана, кафића и барова; услуге
шпанских ресторана; декорисање хране; добротворне
услуге, наиме, пружање хране и пића за децу са
посебним потребама; добротворне услуге, наиме,
пружање хране и пића у дечјим центрима за дневну
негу; добротворне услуге, наиме, пружање хране и
пића у породичним дечјим домовима за дневни
боравак; добротворне услуге у виду пружања хране и
пића за децу са посебним потребама; добротворне
услуге у виду пружања хране и пића у дечјим
центрима за дневни боравак; добротворне услуге у
виду пружања хране и пића у породичним дечјим
домовима за дневни боравак; изнајмљивање
кухињских радних плоча за припрему хране за
непосредну конзумацију; изнајмљивање опреме за
послуживање хране; изнајмљивање посуда за
подгревање хране; кетеринг хране и пића;
консултантске услуге у области кетеринга хране и
пића; обезбеђивање хране и пића за госте ресторана;
обезбеђивање хране и пића за пацијенте и госте;
обезбеђивање хране и пића у бистроима;
обезбеђивање хране, пића и повременог смештаја за
госте; обезбеђивање хране угроженим особама
(добротворне услуге); прављење скулптура од хране;
припрема и достава хране и пића за банкете;
припрема и достава хране и пића за институције;
припрема и достава хране и пића за коктел забаве;
припрема и достава хране и пића за конзумирање у
малопродајним објектима; припрема и достава хране
и пића за конзумирање унутар или изван објеката;
припрема и достава хране и пића за непосредно
конзумирање; припрема хране за друге на бази
пружање услуге са стране [аутсорсинга]; припрема
хране и пића; припрема хране и пића за непосредно
конзумирање; пружање савета и информација преко
интернета у вези са комбиновањем вина и хране;
пружање услуга кетеринга хране и пића за спортске
догађаје, концерте, конвенције и изложбе; пружање
ЗИС / RS / IPO

Ж
услуга кетеринга хране и пиће за конгресне центре;
пружање услуга послуживања хране током лета у
авиону; пружање услуге дневне неге за старе, наиме,
пружање хране и пића; пружање хране и пића;
пружање хране и пића за госте; пружање хране и
пића за децу са посебним потребама; пружање хране
и пића за одојчад и основце; пружање хране и пића
као део хотелијерских услуга; пружање хране и пића
у интернет кафеима; пружање хране и пића у
продавницама крофни; пружање хране и пића у
центрима за дневни боравак за старе; пружање хране
и
смештаја
у
здравственим
центрима
специјализованим за промовисање општег здравља и
добробити покровитеља; сервирање хране и пића;
сервирање хране и пића за госте; сервирање хране и
пића у бистроима; сервирање хране и пића у
интернет кафеима; сервирање хране и пића у
малопродајним објектима и објектима који
припремају храну за понети; сервирање хране и пића
у продавницама крофни; сомелијерске услуге
пружања савета у вези са вином и усклађивањем
вина и хране; услуге брзе хране за понети; услуге
кетеринга за снабдевање храном и пићем; услуге
кетеринга хране и пића које пружају пекаре; услуге
обезбеђивања хране и пића; услуге покретних кафеа
за пружање хране и пића; услуге припреме хране;
услуге пружања хране и пића; услуге пружања хране
и пића, као и привременог смештаја; услуге
ресторана брзе хране; услуге хране за понети; услуге
хране и пића за понети.
(111) 82468
(210) Ж- 2020-2194

(181) 11.12.2030.
(220) 11.12.2020.
(151) 16.05.2022.
(732) FEMIC CO, Војвођанска 388 ж, 11271, Сурчин, RS
(740) aдвокат Оровић Миро, Вишњићева 11, Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.04;
29.01.06
(591)
бела,
плава
-Ц:100/М:0/Y:0/К:0,
Ц:100/М:100/Y:0/К:0 или 072Патроне Ц
(511) Кл. 11:
опрема за купатила; дозатори
дезинфекцију за тоалете.
Кл. 16: тоалет папир; марамице од папира; стоне
салвете од папира; убруси од папира.
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Кл. 30:
детерџенти;
раствори за чишћење;
производи за одмашћивање; сапун; препарати за
чишћење.
Кл. 35: рекламирање преко плаката.
(111) 82469
(210) Ж- 2020-2192

(181) 11.12.2030.
(220) 11.12.2020.
(151) 16.05.2022.
(732) FEMIC CO, Војвођанска 388 ж, 11271, Сурчин, RS
(740) Aдвокат Оровић Миро , Вишњићева 11,
Београд
(540)
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(511) Кл. 11: опрема за купатила; дозатори за
дезинфекцију за тоалете.
Кл. 16: хигијенски папир; тоалет папир; марамице
од папира; столне салвете од папира; убруси од
папира.
Кл. 30: детерџенти; раствори за чишћење; производи
за одмашћивање; сапун; препарати за чишћење.
Кл. 35: рекламирање преко плаката.
(111) 82471
(210) Ж- 2021-1904

(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South
, Seattle, Washington 98134, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

STARBUCKS 1971 DARK
ROAST
(531) 26.04.02; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.03;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава -Ц:100/М:0/Y0/К:0; Ц:100/М:100/Y:0/К:0
или 072 ПАТРОНЕ Ц
(511) Кл. 11:
опрема за купатила, дозатори
дезинфекцију за тоалете.
Кл. 16: тоалет папир; марамице од папира; стоне
салвете
од
папира;
убруси
од
папира.
Кл. 30: детерџенти; раствори за чишћење; производи
за одмашћивање; сапун; препарати за чишћење.
Кл. 35: рекламирање преко плаката.

(511) Кл. 30: кафа од млевеног и целог зрна; пића на
бази кафе; мешавина пића на бази кафе.
(111) 82472
(210) Ж- 2021-1460

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) DOGGIFY DOO BEOGRAD, Господар
Јевремова 47, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска
4, 11000, Београд
(540)

(111) 82470
(210) Ж- 2020-2206

(181) 14.12.2030.
(220) 14.12.2020.
(151) 16.05.2022.
(732) FEMIC CO , Војвођанска 388ж, 11271, Сурчин, RS
(740) Aдвокат Оровић Миро, Вишњићева 11, Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591)
бела,црвена-Ц:0/М:100/Y:0/К:0,плаваЦ:100/М:100/Y:0/К:0 или 072 Патроне Ц
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(531) 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 03.06.03; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, зелена
(511) Кл. 9: зд наочаре; close-up сочива; wah-wah
педале; аерометри; азбестна одећа за заштиту од
ватре; азбестне рукавице за заштиту од несреће;
актинометри;
акумулатор,
електрични;
акумулаторске
посуде;
акустичне
мембране;
акустичне спој нице; акустични аларми; акустични
цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона,
електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита,
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геодетског инструмента]; амперметри; аноде; анодне
батерије; антене; антикатоде; апарат за мерење
нагиба; апарат за регулисање топлоте; апарат за
транспирацију кисеоника; апарат за центрирање
фотографских слајдова; апарати за анализирање
хране; апарати за анализу ваздуха; апарати за
балансирање; апарати за бележење времена; апарати
за гашење ватре; апарати за глачање фотографских
снимака; апарати за даљинско управљање; апарати за
демагнетизацију магнетних трака; апарати за
дестилацију за научне потребе; апарати за дисање за
подводно пливање; апарати за дисање, изузев за
вештачко дисање; апарати за замену игала на
грамофонима; апарати за интерну комуникацију;
апарати за магнетну резонанцу [MRI], који нису за
медицинску употребу; апарати за мерење; апарати за
мерење брзине [фотографски]; апарати за мерење
дебљине коже; апарати за мерење притиска; апарати
за мерење раздаљине; апарати за мерење
удаљености; апарати за обраду података; апарати за
обуку; апарати за поморску сигнализацију; апарати
за праћење, који нису за употребу у медицини;
апарати за пренос звука; апарати за прецизна
мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати
за проверу поштанских марака; апарати за
пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање
звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за
сечење филма; апарати за снимање звука; апарати за
суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење
фотографских снимака; апарати за тестирање који
нису за медицинску употребу; апарати за увећавање
[фотографски];
апарати
за
ферментацију
[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати
за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати и
инсталације за производњу рендгенских зрака, не за
медицинску употребу; апарати и инструменти за
астрономију; апарати и инструменти за вагање;
апарати и инструменти за физику; апарати и
инструменти за хемију; апарати и опрема за
спашавање
живота;
апертометри
[оптика];
апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни
апарати за обуку; аудио и видео пријемници; аудио
интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори
ниског притиска у гумама возила; ауто-радио;
бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ];
барометри;
батерије,
електричне;
батерије,
електричне, за возила; батерије за електронске
цигарете;
бежични
телефони;
бетатрони;
биометријске личне карте; биометријски пасоши;
биочипови; блицеви [фотографски]; блиц лампе
[фотографске]; браве, електричне; бројачи; бројачи
корака; бројачи навоја; бројачи обртаја; ваге; ваге за
бебе; ваге за купатила; ваге са анализатором телесне
масе; вакум-метри; вакумске цеви [радио];
вариометри; ватрогасна црева; ватростално стакло
ЗИС / RS / IPO
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[лабораторијско]; ветроказ за одређивање правца
ветра; ветром ери [анемометри]; видео екрани; видео
касете; видео пројектори; видео рекордери; видео
телефони; видео-траке; видео уређаји за надгледање
беба;
визири
за
шлемове;
вискови;
високофреквентни апарати; вођице или олово за
дубиномере; возачке рукавице; воки-токи; вокмен;
волтметри; временски прекидачи, аутоматски;
галванометри; галванске батерије; галванске ћелије;
гасометри [инструменти за мерење]; геодетске
справе и инструменти; говорне цеви; грамофони;
гранични мерач [столарија]; графички елементи за
мобилне телефоне који се могу преузети са
интернета; громобрани; даљинометри; датотеке
слика које се могу преузимати; двд плејери;
двогледи; дензиметри; дензитометри; дестилацијске
посуде за лабораторијске експерименте; детектори;
детектори дима; детектори фалсификованог новца;
дигиталне метеоролошке станице; дигитални знаци;
дигитални рамови за фотографије; дигитални терм
остати за контролу климатизације; дијагностички
апарати, не за медицинску употребу; динамометри;
диоде које емитују светло [ЛЕД]; дисаљке; диск
драјвери за рачунаре; диско ви за снимање звука;
дистрибуционе конзоле [за струју]; дифракциони
апарат у микроскопији за преламање спектра; ДНА
чипови; дозиметри; дубиномери; дубиномери,
мерачи дубине мора; еквилајзери [аудио апарати];
екрани за фотогравуру; електрифициране ограде;
електрична звона на вратима; електричне жице;
електричне инсталације за даљинско управљање
индустријским процесима; електричне инсталације
за спречавање провала; електричне спојнице;
електричне
утичнице;
електрични
адаптери;
електрични
апарати
за
даљинско
паљење;
електрични апарати за комутацију; електрични
водови; електрични каблови; електрични колектори;
електрични претварачи; електрични проводници;
електрични утикачи; електрични цевоводи; електродинамички апарати за даљинско управљање
сигналима; електродинамички апарати за даљинску
контролу железничке пруге; електролизатори;
електромагнетни калемови; електронске етикете за
производе;
електронске
интерактивне
табле;
електронске огрлице за дресуру животиња;
електронске оловке [за видео¬дисплеје]; електронске
партитуре које се могу преузети он-лајн; електронске
публикације које се могу преузимати; електронске
табле за обавештења; електронске цеви за
појачавање; електронски кључеви као даљински
управљачи; електронски новчаници који се могу
преузимати; електронски нумерички дисплеји;
електронски планери; електронски системи контроле
приступа за блокирање врата; емотикони за мобилне
телефоне који се могу преузети; епидијаскопи;
ергометри; железнички сигурносни уређаји; жица за
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осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација];
затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног
кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за
авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за
спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене
за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за
смартфоне; заштитни уређаји за личну употребу у
случају несреће; заштитни уређаји против
рендгенског зрачења, не за медицинску употребу;
звиждаљке за псе; звиждећи аларми; звона
[упозоравајући уређаји]; звучни апарати и машине;
звучници; зујалице; игле за геодетске компасе; игле
за грамофоне; идентификационе облоге за
електричне каблове; идентификациони конци за
електричне жице; издавачи карата; инвертори струје;
индикатори брзине; индикатори губитка струје;
индикатори за количину; индикатор и нивоа воде;
индикатори притиска; индикатори притиска за
вентиле; индикатори температуре; индуктори [за
струју];
инкубатори
за
културе
бактерија;
инструменти за геодетско мерење; инструменти за
испитивање гасова; инструменти за лоцирање звука;
инструменти за мерење висине; инструменти за
мерење вискозитета, густине; инструменти за
нивелацију;
инструменти
за
нивелирање;
инструменти за одређивање азимута; инструменти за
осматрање; инструменти и машине за тестирање
материјала; инструменти који садрже окуларе;
интегрисана кола; интерактивни терминали са
екранима осетљивим на додир; интерфејси за
рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи
струје; јастучићи за слушалице; јонизациони
апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде;
каблови за стартовање мотора; каблови са оптичким
влакнима; калеми, електрични; калемови за
пригушивање;
калемови
[фотографски];
калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери;
кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за
медицинску и кућну употребу; капиларне цеви;
капсуле за спасавање у случају природних
катастрофа; картице са интегрисаним колима
[паметне картице]; касете за видео игре; касетофони;
катанци, електронски; катоде; катодни антикорозивни апарати; кациге за виртуелну стварност;
кертриџи за мастило, празни, за штампаче и
фотокопир апарате; кинематографске камере;
кинематографски филм, осветљен; клепетуше за
усмеравање стоке; клизни лењири; клизни шестари;
коаксијални каблови; кодиране картице за
откључавање; кодиране магнетне картице; кодиране
наруквице за идентификацију, магнетне; командне
ручице [џојстици] за употребу са рачунаром, осим за
видео игре; коморе за декомпресију; компакт
дискови [аудио-видео]; компакт диск плејери;
компаратор; компаси за одређивање правца;
компјутерске периферне јединице; компјутерски
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хардвер; комутатори; кондензатори; конектори
[струјни]; контакти, електрични; контакти за
електричне линије; контактна сочива; контролне
табле [за струју]; контролни инструменти за котлове;
контролни сатови [уређаји за евиденцију времена];
корективна
сочива
[оптичка];
космографски
инструменти; криптографски кључеви који се могу
даунлаудовати за примање и трошење криптовалуте;
кристали галенита [детектори]; кројачки метар;
кружии
логаритмар;
купе
за
саобраћајну
сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за
контактна сочива; кутије за микроскопска стакла;
кутије за наочаре; кутије посебно направљене за
фотографске апарате и инструменте; кућишта за
акумулаторе; лабораторијске пипете; лабораторијске
посуде; лабораторијске центрифуге; лабораторијски
роботи; лактодензиметри; лактометри; лампе за
мрачне коморе [фотографске]; ланци за премер
земљишта; ланчићи за наочаре; лаптоп рачунари;
ласери, који нису за медицинску употребу; лењири
[мерни инструменти]; летве за нивелисање
[инструменти за геодетско мерење]; либеле
[инструменти
за
утврђивање
хоризонтале];
лимитатори [за струју]; лични дигитални асистенти
[РDА];лутка-главе за обуку фризера [опрема за
обуку]; лутке за испитивање сигурности при судару
возила; лутке за реанимацију [апарати за наставу];
магичне лампе [пројектори нацртаних слика у
простору]; магнети; магнетне жице; магнетне
идентификационе картице; магнетне траке; магнетне
траке за рачунаре; магнетни декодери; магнетни
диско ви; магнетни носиоци података; магнетофони;
манометри; маркери за обележавање ивица; маске за
заваривање; математички инструменти; материјали
за електричне водове [жице, каблови]; матрице
[мерни инструменти]; машине за бројање и
сортирање новца; машине за гласање; машине за
диктирање; машине за мерење тежине; машине за
рачунање; машине за фактурисање; машине са
перфорираним картицама за канцеларије; мегафони;
мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; мембране за научне апарате; меморијске
картице за машине за видео игре; мерачи; мерачи
величине прста; мерачи величине прстена; мерачи
висине; мерачи за нарезивање шрафова; мерачи
[инструменти за мерење]; мерачи јачине алкохола;
мерачи километраже за возила; мерачи површине,
сферометри; мерачи потрошње бензина; мерачи
протока; мерачи салинитета; мерачи сахарина;
мерачи фреквенције; мерач киселине за батерије;
мерне кашике; мерне летве [геодетски инструменти];
мерне сонде за научне сврхе; мерни инструменти;
мерни инструменти, електрични; мерни компаси;
метал детектори за индустријску или војну примену;
метеоролошки балони; метеоролошки инструменти;
метри [мерни инструменти]; метрономи; механизми
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за апарате који се покрећу бројачем; механизми за
апарате који се покрећу кованицама; механички
знаци;
механички
или
светлећи
сигнали;
микрометарски завртњи за оптичке инструменте;
микрометри;
микропроцесори;
микроскопи;
микротоми; микрофони; мишеви са куглицом за
управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш
[рачунарска периферна опрема]; млазнице за
ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми;
монитори
[компјутерска
опрема];
монитори
[компјутерски програми]; морнарички компаси;
мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од
несреће; мрежни трансформатори; музичке датотеке,
фајлови, које се могу преузимати; музички аутомати
који се покрећу кованицама [џубокс]; навигациони
апарати за возила [путни рачунари]; навигациони
инструменти; навлаке за PDA уређаје [личне
дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за лаптопове;
навлаке за паметне телефоне; налепнице индикатори
температуре, не за медицинске намене; намештај
посебно прављен за лабораторије; наочаре за сунце;
наочаре [оптика]; наочаре против заслепљивања;
наутички апарати и инструменти; неонски знаци;
нивелатори са живом, либеле; ниско фреквентни
звучници [сабвуфери]; нишански телескопи за
ватрена оружја; нонијуси, шублери; носачи за
електричне калемове; носачи тамних плоча
[фотографски]; носиви монитори са видео дисплејем;
носиви рачунари; носиви уређаји за мерење
активности; носни чепови за пливаче и рониоце;
ноутбук рачунари; објективи за снимање селфија;
објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, електрични
осветљивачијаја; огледала за инспекцију рада; одећа
за заштиту од несрећа, радијације и пожара; одећа за
заштиту од пожара; одећа отпорна на метке;
озонизатори [озонатори]; оквири за дијапозитиве у
фотографији; октанти; окулари; оловна лопта виска;
омметри; омоти за електричне утичнице; оперативни
рачунарски програми, снимљени; оплате за
електричне каблове; опрема за телефонирање
слободних руку [хендс фри]; оптичарски производи;
оптичка влакна; оптичка огледала; оптичка сочива;
оптичка стакла; оптичке лампе; оптички апарати и
инструменти; оптички дискови; оптички компакт
диско ви [ЦД-ром]; оптички кондензатори; оптички
носиоци података; оптички читачи слова, симбола;
органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи;
ослонци за ручни зглоб за рад са рачунарима;
осцилографи; отпорници, електрични; паметне
наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти];
паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци
за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг
сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи за
лабораторијску
употребу;
пешчани
сатови;
пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви;
планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за
ЗИС / RS / IPO
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означавање; плутаче за спасавање; подлоге за
"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове
за рониоце; појасеви за тело као потпора при
подизању терета; појачала; поклопци за фотографска
сочива; покретна пумпа, возило, за гашење пожара;
покривала за главу као заштитни шлемови;
полариметри; полупроводници; полупроводничке
плочице за израду интегрисаних кола; постоља за
реторте; постоља за фотографске апарате; посуде за
испирање
[фотографске];
предајни
уређаји
[телекомуникациони];
прекидачи,
електрични;
прекидачи струјног кола; преносиви мултимедијални
читачи, плејери; преносници електронских сигнала;
прецизне ваге; пригушивачи за осветљење; призме
[оптичке]; проводне цеви за монтирање рефлектора;
гфојектни
екрани;
пројектори
слајдова;
противпожарна ћебад; противпожарни аларми;
противпожарни излази; противпожарни чамци;
против провални упозоравајући апарати; процесори
[централна јединица за обраду података]; прслуци за
спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за
гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за
електричне акумулаторе; пуњачи за електронске
цигарете; радари; радио апарати; радиолошки
апарати за индустријску употребу; радиолошки
екрани за индустријску употребу; радио пејџери;
радио-телеграфски склопови; радио-телефонски
склопови; разводна кутија [струјна]; разводна
кућишта [узидне дозне][струја]; разводне кутије [за
струју]; разводне табле; разводне табле [за струју];
разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за
електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори;
рачунаљке; рачунари; рачунарска меморија, уређаји;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; рачунарски програми, који се могу
преузимати; рачунарски програми, снимљени;
рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине;
регистар касе; регулатори брзине за грамофоне;
регулатори јачине светла, електрични; регулатори
напона за возила; регулатори преоптерећења напона;
регулатори сценске расвете; регулациони апарати,
електрични; редуктори, ослабљивачи [за струју];
резонатори за откривање подземних вода; релеји,
електрични; рендгенске фотографије, које нису за
медицинску употребу; рендгенске цеви, не за
медицинске намене; рендгенски апарати, не за
медицинску
употребу;
рендгенски
филмови,
осветљени; реостати; респиратори за пречишћавање
ваздуха; респираторне маске, које нису за вештачко
дисање; реторте; рефлектујуће плоче на одећи, за
спречавање незгода; рефрактометри; решетке за
батерије; роботи за наставу; роботи за сигурносни
надзор; роботи за телепрезентацију; ронилачка
одела; ронилачке маске; рукавице за виртуелну
стварност; рукавице за заштиту од несрећа; рукавице
за заштиту од рендгенског зрачења за индустријску
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употребу; ручице за грамофоне; ручни електронски
речници; сателити за научне сврхе; светлеће диоде са
квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; светлећи
или механички знаци за путеве; светлом ери;
светлосна сигнализација; светлосни електронски
показивачи; секстанти; селфи штапови [ручни
моноподи]; сигнали за маглу, неексплозивни;
сигнална звона; сигнална расвета у саобраћају [
сигнал ни уређаји]; сигнал не бове; сигналне
звиждаљке; сигналне лампе; сигналне ракете,
неексплозивне и које нису пиротехничке; сигнални
панели, светлећи или механички; сигурносне мреже;
сигурносне цираде; сигурносни појасеви, осим за
седишта возила и за спортску опрему; сигурносни
рефлектујући прслуци; сигурносни токени [уређаји
за кодирање]; симулатори за обуку оживљавања;
симулатори управљања и контроле возила; сирене;
системи за распршивање за противпожарну заштиту;
скале за мерење величине слова; скеле за спашавање;
скенери [опрема за обраду података]; слајдови
[фотографски];
слушалице;
слушалице
за
комуникацију на даљину; смартфони [паметни
телефони];
снопови
електричних
жица
за
аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за
производњу електричне енергије; соленоидни
вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари;
софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или
даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се
могу преузети; софтвери за рачунарске игре,
снимљени; сочива за астрофотографију; спасилачке
ласерске сигналне ракете; спектографски апарати;
спектроскопи; специјална одећа за лабараторије; спој
нице за жице [за струју]; спој нице [опрема за обраду
података]; спортске наочаре; спортске пиштаљке;
спортски штитници за уста; справе за гашење ватре;
справе за гашење пожара; стакла за наочаре;
стаклено мерно посуђе; сталци за сушење
[фотографски]; сталци прилагођени за лаптопове;
станице за пуњење електричних возила; стереоскопи;
стереоскопски
апарат;
столарски
лењири;
стробоскопи; стубови за бежичне антене; сушилице
за употребу у фотографији; таблет рачунари;
таксиметри; танки клијент рачунари; тастатуре за
рачунаре; тастери за звона; тахометри; тегови;
телевизијски апарати; телевизијски апарати који се
покрећу кованицама; телеграфске жице; телеграфски
апарати; телекомуникациони апарати у облику
накита;
телекомуникациони
прекидачи;
телекомуникациони преносници; телепринтери;
телескопи; телескопски нишани за артиљерију;
телефонске
жице;
телефонске
секретарице;
телефонски апарати; телефонски преносници;
телефонски пријем ници; теодолити; теретна вага за
возила или животиње; термалне камере; терминали,
електрични; терминали за кредитне картице;
термионске цеви; термометри, не за медицинску
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употребу; термостати; термостати за возила; термохигрометри; т лењири за мерење; тонер кертриџи,
празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи
звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за
бодове на спортским теренима]; траке за мобилне
телефоне; траке за снимање звука; траке за чишћење
глава за снимање; транзистори [електронски];
транспондери; трансформатори [за струју]; триоде;
троношци за камере; ћебад за преживљавање;
убрзивачи честица; увеличавајуће стакло [оптичко];
угаони лењири за мерење; углови за мерење;
угломери [мерни инструменти]; узице за наочаре;
украсни магнети; упозоравајући троуглови за возила;
управљачки апарати, аутоматски, за возила; уређај за
мерење брзине пловног објекта [мерни инструмент];
уређај за мерење таласа; уређаји за анализу величине
наночестица; уређаји за глобално позиционирајући
систем [GPS]; уређаји за електричне и електронске
ефекте за музичке инструменте; уређаји за мерење
дебљине коже; уређаји за мерење сателитских
сигнала; уређаји за мерење сулфита; уређаји за
монтажу кинематографских филмова; уређаји за
надгледање
беба;
уређаји
за
пројектовање
виртуелних тастатура; уређаји против ометања [за
струју]; уринометри; УСБ прикључци; факсимил
машине;
филмови,
осветљени;
филтери
за
респираторне маске; филтери за ултравиолетне
зраке, за фотографију; филтери за употребу у
фотографији; флопи дискови; флуоресцентни
екрани; фотографска камера; фотографске мембране;
фотографски екрани; фотографски објективи;
фотокопир апарати [фотографски, електростатички,
термички]; фотометри; фотонапонске ћелије;
фототелеграфски апарат; футроле за паметне
телефоне; футроле за таблет рачунаре; хелиографски
апарат; хигрометри; хидромерачи киселости;
хидрометри; холограми; хорне за звучнике;
хроматографски апарати за лабораторијску употребу;
хронографи [апарати за бележење времена];
хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом;
цвикери; цеви за тестирање; цеви са електричним
пражњењем, које нису за осветљавање; циклотрони;
ципеле за заштиту од несрећа, радијације и пожара;
црне кутије [за снимање података]; цртани филмови;
чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце;
чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова;
читачи електронских књига; читачи [опрема за
обраду података]; џепни електронски преводиоци;
џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за
узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови
за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће стакло];
штампана кола; штампане плоче; штампачи за
рачунаре; штампачи улазница; штитници од азбеста
за ватрогасце; штитници главе за спорт; штитници за
зубе; штитници за колена за раднике; штитници од
искри; штитови за лице за раднике.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 35: aдминистративна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању на
позиве за подношење понуда; административне услуге
за пресељење пословања предузећа; административне
услуге у вези са упућивањем на лечење; ажурирање и
одржавање информација у регистрима; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података;
ажурирање огласних материјала; анализе трошкова и
цене коштања; ангажовање спољних фирми за
административно
управљање
компанијама;
дактилографске услуге; дистрибуција рекламног
материјала;
дистрибуција
узорака;
договарање
претплате за услуге телекомуникација за трећа лица;
економске
прогнозе;
издавање
машина
за
фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме у
заједничким радним просторима; изнајмљивање
канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање
огласних материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна;
израђивање
профила
потрошача
за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; испитивање јавног мњења; истраживање
тржишта; комерцијална администрација за лиценце
роба и услуга трећих лица; компјутерско управљање
подацима; консултације о стратегији комуникације у
односима са јавношћу; консултације о стратегији
комуникације у рекламирању; консултације у вези са
избором особља; консултације у вези са пословним
организовањем; консултације у пословном управљању;
манекенске услуге у циљу рекламирања или продајних
промоција; маркетинг; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; маркетиншка истраживања; непосредно
оглашавање путем поште; обавештења о пословима;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; објављивање рекламних текстова;
обрада текста; обрачун пореза; оглашавање;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику [рау per click оглашавање]; онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова; писање радних биографија за друге; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању; пословна
испитивања; пословна истраживања; пословне процене;
пословно управљање за независне пружаоце услуга;
пословно управљање за спортисте; пословно
управљање за сценске уметнике; пословно управљање
и организационо саветовање; пословно управљање
програмима рефундирања за друге; пословно
ЗИС / RS / IPO
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управљање хотелима; преговарање и закључивање
пословних трансакција за трећа лица; преговарање о
пословним уговорима за друге; презентација производа
путем средстава комуникације, у сврху продаје на
мало; презентација робе; преписивање кореспонденције
[канцеларијске услуге]; претраживање података у
рачунарским датотекама за друге; привремено
пословно управљање; прикупљање информација у
компјутерске базе података; прикупљање статистичких
података; припрема платних листи; продукција
програма телевизијске продаје; производња рекламних
филмова; промоција продаје за друге; промоција робе и
услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
проналажење особља; професионалне пословне
консултације; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
пружање корисничких оцена у комерцијалне или
рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање пословних
информација; психолошко тестирање за избор
запослених;
развој
концепта
оглашавања;
рачуноводство; ревизија пословања; регистровање
писане комуникације и података; рекламирање на
радију; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
саветодавне услуге у пословном управљању;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; секретарске услуге; системација
информација у компјутерским базама података;
стенографске услуге; стручне услуге о пословној
ефикасности; тражење спонзорства; управљање
програмима за путнике који често лете авионом;
управљање програмима лојалности потрошача;
уређивање излога; услуге агенција за запошљавање;
услуге агенција за пружање пословних информација;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге графичке
обраде материјала за рекламне сврхе; услуге
заказивања састанака [канцеларијске услуге]; услуге
комерцијалног лобирања; услуге корпоративне
комуникације; услуге малопродаје у вези са пекарским
производима; услуге малопродаје уметничких дела од
стране уметничких галерија; услуге малопродаје
фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата и медицинског материјала; услуге набавке за
трећа лица [куповина производа и услуга за друге
пословне субјекте]; услуге односа са јавношћу; услуге
односа са медијима; услуге онлајн малопродаје
дигиталне музике која се преузима са интернета;
услуге онлајн малопродаје мелодије звона које се
преузимају са интернета; услуге онлајн малопродаје
претходно снимљене музике и филмова који се
преузимају са интернета; услуге подсећања на
уговорене састанке [канцеларијски послови]; услуге
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подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању];
услуге пописивања поклона; услуге поређења цена;
услуге пословног посредовања које се односе на
повезивање потенцијалних приватних улагача са
предузетницима којима су потребна финансијска
средства; услуге посредовања у трговини; услуге
праћења конкуренције; услуге праћења тржишта;
услуге праћења штампе; услуге претплате на новине
за друге; услуге пријављивања пореза; услуге
продаје путем лицитације; услуге рекламних
агенција; услуге телемаркетинга; услуге телефонских
централа; услуге телефонског одговарања за одсутне
претплатнике;
услуге
управљања
пословним
пројектима за грађевинске пројекте; услуге
фотокопирања; фактурисање; финансијска ревизија;
циљни маркетинг.
Кл. 38: бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
рачунарских терминала; комуникације мобилним
телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говорне поште; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми [причаонице] на
друштвеним мрежама.
Кл. 43: декорисање колача; декорисање хране;
изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање
апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за
воду за пиће; изнајмљивање покретних грађевинских
објеката; изнајмљивање привременог смештаја;
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изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање
столова, столица, столњака и стакленог посуђа;
изнајмљивање шатора; информације и савети у вези
са припремањем оброка; кетеринг хране и пића;
обезбеђење услова за камповање; пансион за
животиње; пансионске услуге; прављење скулптура
од хране; резервисање пансиона; резервисање
привременог смештај а; услуге агенција за смештај
[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге
вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге
домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за
одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге
кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге
личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила
барова; услуге пријема за привремени смештај
[организовање долазака и одлазака]; услуге
резервисања хотела; услуге ресторана; yслуге
ресторана за самопослуживање; услуге снек-барова;
услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.
(111) 82473
(210) Ж- 2021-1883

(181) 03.11.2031.
(220) 03.11.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) ABSOLUTBY DOO BEOGRAD - VRAČAR,
Курсулина 33, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића
8/41, 11000, Београд
(540)

Absolutby
(511) Кл. 3: козметички препарати за негу коже;
козметички сетови; козметика.
Кл. 10: лампе за медицинске намене; лед маске за
терапеутске намене.
Кл. 44: услуге салона лепоте; услуге фризерских
салона.
(111) 82474
(210) Ж- 2021-1669

(181) 29.09.2031.
(220) 29.09.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Koncern za promet i proizvodnju a.d. Bambi,
Ђуре Ђаковића б.б., 12000, Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

Plazma Kocka
(511) Кл. 30: кекс.
(111) 82475
(210) Ж- 2021-1865

(181) 29.10.2031.
(220) 29.10.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Shenle Corporation Ltd., No. 666, Jiaotong East
Road, Wuniu Street, Yongjia County, Wenzhou City,
Zhejiang Province, CN
ЗИС / RS / IPO
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(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

Ж
(531) 24.17.01; 24.17.02; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01
(511) Кл. 15: музички инструменти; сталци за ноте и
сталци за музичке инструменте; диригентске палице.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке,
разонода, спортске и културне активности.
(111) 82477
(210) Ж- 2021-1971

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 7: апарати за лемљење, на гас; приручне
машине, аутоматске (манипулатори); апарати за
калупљење и ливење под притиском, односно, пресе
за калупљење као делови машина за ливење и
калупљење; машине за обраду метала; дизалице
опремљене електромагнетима за транспорт робе;
калупи за хладно пробијање за употребу у
производњи бризганих обликованих комада; калупи
за обраду пластике; машине за нарезивање навоја;
машине за закивање; вентили (делови машина);
пнеуматски
цилиндар
као
део
машина.
Кл. 9: релеји, електрични; конектори (струјни);
конекције за електричне водове; прекидачи,
електрични; конектори за електронска кола;
временски прекидачи, аутоматски; прекидачи
струјног кола; разводни ормани (за струју);
фотоелектрични сензори; контролне табле (за
струју);
регулатори
преоптерећења
напона;
нисконапонски извори напајања; електронска кола;
електрични
колектори;
сигналне
лампе;
електромагнетни калеми; конвертери за електричне
утикаче;
зујалице;
акумулаторске
кутије;
акумулатори, електрични.

(181) 18.11.2031.
(220) 18.11.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Natrol LLC, 21411 Prairie Street, Chatsworth,
CA 91311, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
29.01.03; 29.01.05; 29.01.06
(591) љубичаста, зелена, бела
(511) Кл. 5:
дијететски суплементи и додаци
исхрани; витамини.
(111) 82478
(210) Ж- 2021-1955

(181) 15.11.2031.
(220) 15.11.2021.
(151) 16.05.2022.

(732) Samsung C＆T Corporation, 26, Sangil-ro 6-gil,
Gangdong-gu, Seoul, KR
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(111) 82476
(210) Ж- 2021-1884

(181) 01.11.2031.
(220) 01.11.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Михајло Зурковић, Алексе Дунђића бр. 1,
25000, Сомбор, RS
(740) Адвокат Немања Славковић, Железничка бр.
32, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 01.15.15; 24.17.01; 27.05.01; 27.07.11; 27.07.17;
28.03.00
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске
коже и крзна; пртљажне и торбе за ношење;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка и седларска опрема; огрлице, повоци
и одећа за животиње; торбе; актовке [производи од
коже]; женске торбе; руксаци; женске ташне;
спортске торбе; преносиве торбице за козметику,
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које се продају празне; кутије од коже; одећа за
кућне љубимце; путне торбе за кућне љубимце.
Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу; спољна
одећа; костими; хаљине; јакне [одећа]; плетени
џемпери на копчање; пелерине; сукње; панталоне;
одећа од коже; плетена одећа [одећа]; џемпери;
блузе, кошуље; одећа за децу; спортска одећа;
ципеле; чизме; спортске ципеле; кратке чарапе;
мараме за врат; грејачи за врат; кравате; рукавице
[одећа]; шешири; маске за заштиту од хладноће
[одећа]; водоотпорна одећа; каишеви [одећа]; доњи
веш; одећа за купање; мараме, шалови.
(111) 82479
(210) Ж- 2021-1989

(181) 22.11.2031.
(220) 22.11.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Jarrow Formulas, Inc., 1824 South Robertson
Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

JARROW
(511) Кл. 5:
исхрани.

(732) Energy Beverages LLC, 2390 Anselmo Drive,
Corona, California 92879, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

DARK ENERGY
(511) Кл. 32: безалкохолни напици; безалкохолни
напици, укључујући газирана и негазирана пића,
безалкохолна пића, и енергетска пића; сирупи,
концентрати, прахови и препарати за прављење
напитака; безалкохолно пиво.
(111) 82483
(210) Ж- 2021-1977

(181) 19.11.2031.
(220) 19.11.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Драган Кључик, Никодима Милаша 1a/13,
11120, Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

дијететски суплементи и додаци

(111) 82480
(210) Ж- 2021-1970

(181) 18.11.2031.
(220) 18.11.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Natrol LLC, 21411 Prairie Street, Chatsworth, CA
91311, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

NATROL
(511) Кл. 5:
дијететски суплементи и додаци
исхрани; витамини.
(111) 82481
(210) Ж- 2021-1918

(181) 08.11.2031.
(220) 08.11.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York, 10017, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

PAXLOVID
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 82482
(210) Ж- 2021-1922
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(181) 09.11.2031.
(220) 09.11.2021.
(151) 16.05.2022.

(531) 24.09.03; 24.09.07; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.06;
29.01.08
(591) црна, сива, бела
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; гелови за
нокте градивни; гелови за нокте колор; гел лакови за
нокте; налепнице за нокте; вештачки нокти; шаблони
за нокте; украси за нокте; пигменти за нокте; типсе
за нокте; печати за нокте; шљокице за нокте; лак за
нокте; лакови за нокте и скидачи лака за нокте; лепак
за вештачке нокте; препарати за уклањање
надоградње за нокте; препарати за негу ноктију;
лосиони за јачање ноктију; креме за нокте за
козметичке потребе; подлоге за лак за нокте; оловке
за лак за нокте; оловке за скидање лака за нокте;
средства за уклањање лака за нокте; заштитни
слојеви лака за нокте; прајмер за нокте [козметика];
препарати за обнављање ноктију; завршни сјајеви за
лак за нокте; мат завршни слој за лак за нокте;
дехидратори за нокте; вата и памучни туфери за
маникир.
Кл. 8: сетови за маникир и педикир; алат за маникир
и педикир; електрични и неелектрични уређаји за
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маникир и педикир; турпије; електричне турпије за
нокте; наставци за електричне турпије за нокте;
справице за сечење ноктију, електричне и
неелектричне; маказе за нокте; грицкалице за нокте;
цангле за нокте; клешта за нокте; маказе за
заноктице; ножићи за педикир.
Кл. 21: четке; четке и четкице за козметичку
употребу; четкице за пилинг; четке за обрве; четкице
за трепавице; четке за косу; четкице за усне; четкице
за нокте; четкице за гел за нокте; четкице за маникир
укључујући и четкице за цртање на ноктима; сталци
за четкице за маникир и четкице за козметичку
употребу.
(111) 82484
(210) Ж- 2021-1991

(181) 23.11.2031.
(220) 23.11.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Slavica Squire, Омладинских бригада 86J/3/22,
11070, Нови Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

SLAVICA SQUIRE
(511) Кл. 9:
аудио и видео снимци.
Кл. 16:
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; материјали за цртање и материјали
за уметнике; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање;
штампарска
слова,
клишеи.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 82485
(210) Ж- 2021-1770

(181) 14.10.2031.
(220) 14.10.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., 11080, Београд - Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000,
Београд
(540)

MEDIUS
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(111) 82486
(210) Ж- 2021-1771

(181) 14.10.2031.
(220) 14.10.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., 11080, Београд - Земун, RS
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(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

YUKON
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(111) 82487
(210) Ж- 2021-1926

(181) 09.11.2031.
(220) 09.11.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Sheraton International IP, LLC, One StarPoint,
Stamford, Connecticut 06902, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ST. REGIS
(511) Кл. 44: услуге спа центара, наиме, пружање
третмана лица, косе, коже и тела, услуге маникира и
педикира, услуге масаже, услуге депилације и услуге
салона за лепоту.
(111) 82488
(210) Ж- 2021-1919

(181) 05.11.2031.
(220) 05.11.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Привредно друштво PLANET CAPITAL NIŠ,
Рузмарина 25, Доња Врежина, 18103, Ниш, RS
(540)

(531) 26.01.06; 26.01.24; 26.11.02; 26.11.12; 26.11.13;
27.05.01
(591) Плава – C95 M25 Y30 K25 R34 G61 B103,
Златна – C20 M30 Y75 K10 R198 G164 B79
(511) Кл. 36: услуге агенције за промет некретнина;
посредовање у промету некретнина; послови везани
за непокретности.
Кл. 37: изградња.
(111) 82489
(210) Ж- 2021-1677

(181) 29.09.2031.
(220) 29.09.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Харис Бекташевић, тнмпи "Пазари",
Паралово б.б., 36300, Нови Пазар, RS
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Ж
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24
(511) Кл. 25: зимске јакне; јакне [одећа]; јакне од
џинса; јакне отпорне на временске услове; јакне са
два лица; кожне јакне; спортске јакне; фармерице;
елегантне панталоне; кратке панталоне бермуде;
панталоне; горњи делови тренерки; доњи делови
тренерке; мушке тренерке; тренерке; спортски
шорцеви; дукс мајице; мајице [одећа]; мајице са
дугим рукавима; мајице са кратким рукавима; поло
мајице; спортске мајице; кошуље кратких рукава;
мушке кошуље; кошуље са дугим рукавима; перјани
прслуци; прошивени прслуци; прслуци; спортски
прслуци.
(111) 82490
(210) Ж- 2021-1781

(181) 15.10.2031.
(220) 15.10.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) Oсновна школа "Савремена", Омладинских
бригада 86, 11070, Београд, RS
(540)

(531) 01.03.01; 01.03.06; 01.03.08; 06.06.25; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06
(591) жута, бела, црвена, зелена, плава.
(511) Кл. 16: бележнице; бележнице за писање;
бележнице за скицирање; бележнице, нотеси; беле
школске табле; бели картон; беџеви од картона;
беџеви од папира; блокови за бележење резултата;
блокови за белешке; блокови за цртање; брошуре;
вежбанке; вежбанке [празне]; визит карте; дечије
радне свеске; дечије сликовнице; дидактичке картице

144

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5
[наставни материјали]; дневне новине; дневници;
држачи листова; држачи оловака; зарезачи за оловке,
механички; заставе и троугласте заставице од
папира; заставе од папира; зидне карте; зидни
календари; изложбене кутије од картона; изложбене
кутије од папира; илустрације; илустроване зидне
мапе; илустровани нотеси; календари; канцеларијски
материјал,
изузев
намештаја;
канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
канцеларијски папир; канцеларијски прибор за
писање; картон; картон за паковање; књиге за
бојење; књиге за децу; књиге за поклон; књиге на
преклоп са тродимензионалним сликама; књиге
пословне евиденције; књиге са подацима; књиге са
причама; књиговезачка платна; књиговезачке
корице; књижице; корице [канцеларијски материјал];
корице књига; кутије за оловке; кутије од картона за
паковање; кутије од папира; леци; листајуће књиге;
листови за бележење резултата; листови за допуну;
листови папира [канцеларијски]; љубавни романи;
магнетне табле за распореде активности и састанака;
магнетне табле [канцеларијски реквизити]; магнетни
папир; мале школске табле; налепнице за бранике
аутомобила; налепнице [канцеларијски прибор];
натписи од папира; натписи од папира или картона;
новине; образовне књиге; образовне публикације;
обрасци за прецртавање; папир за етикете; папир за
коверте; папир за ласерске штампаче; папир за
писање; папир за свеске; папир за часописе; папирне
кесице за забаве; папирне кесице за поклоне;
папирне кесице за пошту; папирни плакати; папирни
шаблони; папир у листовима; пастелне бојице;
правне бележнице; правни зборници; правни
извештаји; правни часописи; празне картице; празне
картице за белешке; празни дневници; празни
обрасци; проспекти; радне свеске са вежбама;
разгледнице; распореди догађања за посебне
прилике; рачунарски приручници; рачуноводствени
блокови; роковници; ролери са гел мастилом;
рукописи у књигама; стони дневници; стони држачи
визит картица; стони планери; стони сетови за
оловке и ситнице; стрипови; стрипови [штампани
материјал]; украсне налепнице за кациге; улазнице;
упутства за рачунарске игре; упутства за рачунарске
програме; уџбеници; фасцикле за документа;
фасцикле за презентације; фасцикле за списе
[канцеларијски прибор]; фасцикле од папира;
фасцикле са преградама [папирни канцеларијски
материјал]; фотографије; фотографије [штампане];
хемијске оловке; хемијске оловке за писање;
хефталице за папир; цртежи; цртежи који се копирају
на подлогу; цртежи, скице; часописи као прилози
новинама; часописи о рачунарима; часописи
[публикације]; штампане папирне етикете; штампане
периодичне публикације; штампани билтени.
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Кл. 41:
академије [образовне]; анализирање
резултата образовних тестова и података за друге;
библиотекарске услуге; вођење забавних активности;
вођење забавних догађаја; вођење забавних догађаја,
културних догађаја, спортских догађаја уживо,
образовних догађаја, и забавних и културних
активности; вођење изложби из области забаве;
вођење колоквијума; вођење конвенција; вођење
конгреса; вођење конференција; вођење културних
догађаја; вођење курсева за обуку у области
технологије и иновација; вођење курсева за
оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење курсева кореспонденције; вођење
курсева учења на даљину; вођење образовних
догађаја; вођење образовних конференција; вођење
образовних курсева; вођење образовних семинара;
вођење образовних форума уживо; вођење обука;
вођење радионица за обуку; вођење радионица и
семинара; вођење радионица и семинара за
уметничко процењивање; вођење радионица и
семинара на тему личне свести; вођење семинара;
вођење семинара за обуку; вођење симпозијума;
вођење спортских такмичења; вођење такмичења на
интернету; вођење учења на даљину на нивоу
средњег образовања; договарање, реализација и
организација конгреса; 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; извођење
представа уживо; извођење уживо божићне музике;
извођење уживо наступа који садрже унапред
снимљена вокална и инструментална извођења;
издавање билтена; издавање брошура; издавање
годишњака; 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
интернет
часописа;
издавање
информативних листова; издавање и уређивање
књига; издавање и уређивање периодичних издања;
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 књига и магазина; издавање књига,
часописа и новина на интернету; издавање
мултимедијалног материјала он-лајн; издавање
ЗИС / RS / IPO
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новина; издавање образовних материјала; издавање
приручника; издавање штампаног материјала; издавање
штампаног материјала и текстова, осим рекламних
текстова; издавање штампаног материјала у
електронском формату; издавачке услуге; издавачке
услуге за дигиталну видео, аудио и мултимедијалну
забаву; изнајмљивање аудио записа; изнајмљивање
аудио и видео записа; изнајмљивање аудио и видео
опреме;
изнајмљивање
компјутерских
игара;
изнајмљивање материјала за обуку; изнајмљивање
наставног материјала и опреме; изнајмљивање новина;
изнајмљивање новина и часописа; изнајмљивање
образовних и материјала за обуку; изнајмљивање
образовних материјала; изнајмљивање простора и
опреме за одржавање спортских активности;
изнајмљивање простора и опреме за фитнес тренинге и
часове јоге; изнајмљивање расвете за потребе
филмских сетова или студија; изнајмљивање ролера;
изнајмљивање часописа; изнајмљивање штампаних
публикација; изнајмљивање штампаног материјала;
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; испити из области образовања;
консултантске услуге које се односе на академске
предмете; консултантске услуге које се односе на
обуку;
консултовање
у вези са стручним
оспособљавањем; културне активности; напредна
обука; настава, обука; образовање у интернатима;
образовне услуге које пружају средње школе; обука за
одрасле; омогућавање онлајн семинара обуке;
омогућавање привремене употребе онлајн образовних
материјала који се не могу преузети са интернета;
омогућавање приступа он-лајн видео садржајима за
подучавање математике, који се не могу преузети;
омогућавање програма обуке; онлајн библиотекарске
услуге; онлајн издавање електронских новина;
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; организовање
забавних догађаја; организовање забавних приредби;
организовање и вођење догађаја из области културе;
организовање и вођење догађаја из области спорта;
организовање и вођење забавних активности;
организовање и вођење колоквијума; организовање и
вођење
конгреса;
организовање
и
вођење
конференција; организовање и вођење културних
активности; организовање и вођење образовних
догађаја; организовање и вођење образовних курсева;
организовање и вођење образовних семинара;
организовање и вођење образовних форума уживо;
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организовање и вођење радионица и семинара;
организовање и вођење спортских такмичења и игара;
организовање игара и такмичења; организовање
изложби за културне потребе; организовање изложби за
образовне потребе; организовање и реализација
конференција, конвенција и изложби за културне или
образовне потребе; организовање и реализација
такмичења [образовање или забава]; организовање и
реализација туторијала; организовање колоквијума;
организовање конвенција; организовање конгреса;
писање и објављивање текстова, осим у рекламне
сврхе; подучавање; пословна обука; пословно
образовање; превођење; производња материјала за
обуку; пружање образовних курсева; пружање
образовних курсева, предавања, семинара и програма за
обуку младих; пружање обуке и образовања; пружање
он-лајн информација у вези са забавом или
образовањем; пружање он-лајн туторијала; пружање
онлајн
услуга
подучавања;
пружање
услуге
оспособљавања путем глобалне рачунарске мреже;
режирање представа; спортске активности; стручна
обука; стручно саветовање и информационе услуге које
се односе на уређивање, вођење и организовање
семинара; услуге образовања и обуке; услуге
образовања и подучавања; услуге образовања које
пружају школе; услуге образовања, обуке и забаве.
(111) 82491
(210) Ж- 2021-1463

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500, Обреновац, RS
(540)

(531) 01.15.09; 24.17.07; 26.01.05; 26.01.10; 26.01.24;
27.05.01; 27.07.01; 29.01.13
(591) љубичаста, сива, тиркизна
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететски
додаци (додаци исхрани); дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини.
(111) 82492
(210) Ж- 2021-1464
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(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 16.05.2022.

(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500, Обреновац, RS
(540)

(531) 01.15.09; 26.01.05; 26.01.10; 26.01.24; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06
(591) тамно љубичаста, сива, сребрна, плава, црвена
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететски
додаци (додаци исхрани); дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини.
(111) 82493
(210) Ж- 2021-1466

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500, Обреновац, RS
(540)

(531) 01.15.09; 24.17.07; 26.01.05; 26.01.10; 26.01.24;
27.05.01; 29.01.15
(591) сива, тиркизна, сребрна, црвена, жута
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететски
додаци (додаци исхрани); дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини.
(111) 82494
(210) Ж- 2021-1465

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500, Обреновац, RS
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(540)

(531) 01.15.09; 26.01.05; 26.01.10; 26.01.24; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива, наранџаста, црвена, сребрна, плава
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететски
додаци (додаци исхрани); дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини.
(111) 82495
(210) Ж- 2021-1467

(181) 25.08.2031.
(220) 25.08.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA
OBRENOVAC, Индустријска 8, 11500, Обреновац, RS
(540)

(531) 01.15.09; 24.17.07; 26.01.05; 26.01.10; 26.01.24;
27.05.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива, сребрна, зелена, црвена, тамно плава
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететски
додаци (додаци исхрани); дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини.
(111) 82496
(210) Ж- 2021-1586

(181) 13.09.2031.
(220) 13.09.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) PTP LEON DOO, Стевана Синђелића 44,
15354 , Слепчевић, RS
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(540)

(531) 02.09.19; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.21; 26.01.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.04;
29.01.06
(591) ЦМYК: 80/50/00/70, Пантоне 648Ц
(511) Кл. 25: обућа; обућа за плажу; дрвена обућа,
кломпе.
(111) 82497
(210) Ж- 2021-1049

(181) 11.06.2031.
(220) 11.06.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) NAK SEALING TECHNOLOGIES
CORPORATION, NO. 336, GONGYE RD., , 540406,
NANTOU CITY, NANTOU COUNTY , TW
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) зелена, окер.
(511) Кл. 6: затварачи за флаше, метални; затварачи
од метала; бакарни прстенови, колутови; прстенасти
завртњи; шрафови од метала; прстенови од метала;
заптивне карике од метала; заптивни прстенови од
метала; прстенови од метала; обручи, карике, од
метала; подлошке од метала; подметачи; типлови од
метала; запушачи од метала; метални муфови за
цеви;
прстенови,
обручи
[метална
роба].
Кл. 17: гумице за заптивање тегли; заптивачи;
спојнице; спојнице за цеви; заптивачи за цеви;
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подлошке од гуме и вулканизованих влакана;
заптивни прстенови; водоотпорни прстенови;
водоотпорна паковања; материјали за дихтовање;
изолационе
траке;
заптивне
траке;
гумени
граничници за прозоре; гумени прстенови;
цилиндричне спојнице; смеше за спајање заптивки.
Кл. 35: услуге агенција за увоз и извоз; оглашавање;
пословно
управљање;
организационе
и
административне услуге.
(111) 82498
(210) Ж- 2021-1624

(181) 20.09.2031.
(220) 20.09.2021.
(151) 16.05.2022.
(732) ZTE CORPORATION, ZTE Plaza, Keji Road
South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 9: апарати за обраду података; рачунарска
меморија, уређаји; процесори [централна јединица за
обраду података]; ноутбук рачунари; носиви
рачунари; рукавице за виртуелну стварност; паметне
наочаре (уређаји за обраду података); паметни
сатови (уређаји за обраду података); паметни
прстенови (уређаји за обраду података); софтверске
апликације за мобилне телефоне које се могу
преузети; машине за бројање и сортирање новца;
детектори
фалсификованог
(лажног)
новца;
холограми, паркинг метри; уређаји за препознавање
лица; машине за проверу отисака прстију; машине са
перфорираним
картицама
за
канцеларије;
фототелеграфски апарат; машине за проверу
присутности на радном месту; ваге; апарати и
инструменти за вагање; мерачи [инструменти за
мерење]; жмигавци [светлосна сигнализација];
сигналне лампе; апарати за поморску сигнализацију;
антене; предајни уређаји [телекомуникациони];
радио апарати; радари; стубови за бежичне антене;
телекомуникациони преносници; модеми; видео
телефони; уређаји за глобално позиционирајући
систем [гпс]; мобилни телефони; носиви уређаји за
мерење активности; футроле за паметне телефоне;
телекомуникациони апарати у облику накита; уређај
за пренос таласа; оптички комуникациони уређаји;
ускладиштен систем за управљање укључивањем и
искључивањем телефона; уређаји за мрежну
комуникацију; штапови за снимање селфи
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фотографија за мобилне телефоне; кутије за
звучнике; аудио и видео пријемници; микрофони;
апарати за пренос звука; хорне за звучнике;
слушалице; преносиви мултимедијални читачи,
плејери; видео уређаји за надгледање беба; роботи за
сигурносни надзор; камере за вожњу уназад; носиви
монитори са видео дисплејом; слушалице; камере за
возила; телевизијски декодери; екрани за пројекторе;
фотографски екрани и заслони; селфи штапови
[ручни моноподи]; инструменти за геодетско
мерење; сочива за астрофотографију; електрични
каблови; телефонске жице; магнети; трансформатори
[за струју]; разводни ормани [за струју]; електрични
претварачи; комутатори; електрични проводници;
регулациони апарати, електрични; прекидачи,
електрични;
исправљачи
струје;
редуктори,
ослабљивачи [за струју]; интегрисана кола;
полупроводници; електронски чипови; аутоматски
уређаји за електричне централе; справе за гашење
ватре; одећа за заштиту од несрећа, радијације и
пожара; заштитне кациге; штитници за лице радника;
железнички сигурносни уређаји; аларми; алармна
звона, електрична; звона [упозоравајући уређаји];
електронски системи контроле приступа за
блокирање врата; наочаре [оптика]; 3д наочаре;
батерије, електричне, за возила; електрични
акумулатори за возила; акумулаторске посуде;
преносиви извори електричне енергије (пуњиве
батерије); станице за пуњење електричних возила;
соларне плоче за производњу електричне енергије;
рендгенске фотографије, које нису за медицинску
употребу; електронске огрлице за дресуру животиња;
спортске пиштаљке.
Кл. 35: оглашавање; рекламирање; рекламирање на
радију; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; оглашавање
на отвореном; помоћ у пословном управљању;
услуге агенција за пружање пословних информација;
маркетинг;
обезбеђивање
он-лине
продајног
простора за купце и продавце роба и услуга.
Кл. 38: емитовање радио програма [радио дифузија];
комуникације мобилним телефонима, омогућавање
приступа рачунарским базама података; радио
комуникације; стриминг [проток] података;
Кл. 42:
рачунарско програмирање,хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова];сервер хостинг,
саветовање у вези информационих технологија;
консултације о сигурности података; платформа као
услуга [PааS]; услуге информационих технологија
које се пружају на бази аутсорсинга; одржавање
рачунарског софтвера.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду 16.10.2021. - 15.11.2021. године:
Жиг рег. бр. 15170 чији је носилац
Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue, East Hanover NJ 07936, US, престао је да
важи дана 17.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 15196 чији је носилац Huntsman
International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City,
Utah S4108, US, престао је да важи дана 18.10.2021.
године.
Жиг рег. бр. 15234 чији је носилац CTBAT
INTERNATIONAL CO. LIMITED , 29th Floor Oxford
House, Taikoo Place, 979 King's Road, Island East, HK,
престао је да важи дана 19.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 15236 чији је носилац Zoetis
Belgium, SA 1, , Rue Laid Burniat, Louvain-la-Neuve ,
B-1348 Belgium, BE, престао је да важи дана
19.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 19148 чији је носилац Philip Morris
Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel,
CH, престао је да важи дана 27.10.2021. године
.
Жиг рег. бр. 19149 чији је носилац Philip
Morris Brands Sàrl , Quai Jeanrenaud 3, CH-2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 27.10.2021.
године.
Жиг рег. бр. 19150 чији је носилац Philip
Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000
Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 27.10.2021.
године.
Жиг рег. бр. 25891 чији је носилац
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., YU, престао је да важи дана 31.10.2021. године
.
Жиг рег. бр. 25892 чији је носилац GALENIKA AD,
BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM B.B., YU, престао
је да важи дана 31.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 25900 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD Skopje c.o., Bul. Aleksandar
Makedonski br. 12, Skopje, MK, престао је да важи
дана 31.10.2021. године.
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Жиг рег. бр. 25906 чији је носилац Reckitt &
Colman (Overseas) Health Limited, 103-105 Bath Road,
Slough, Berkshire, SL1 3UH, UK, престао је да важи
дана 31.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 25923 чији је носилац SUN-MAID
GROWERS OF CALIFORNIA, 13525 SOUTH
BETHEL AVENUE, KINGSBURG, CALIFORNIA,
US, престао је да важи дана 31.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 25929 чији је носилац SUN-MAID
GROWERS OF CALIFORNIA, 13525 SOUTH
BETHEL AVENUE, KINGSBURG, CALIFORNIA,
US, престао је да важи дана 31.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 25941 чији је носилац KRKA,
TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, SI, престао је да важи
дана 31.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 25998 чији је носилац JUB-H d.d.,
Dol pri Ljubljani 28, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SI,
престао је да важи дана 06.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 38671 чији је носилац TEXAS
INSTRUMENTS
INCORPORATED,
12500
TI
Boulevard, Dallas, TX 75243-4136, US, престао је да
важи дана 30.10.2031. године.
Жиг рег. бр. 38670 чији је носилац TILLOTTS
PHARMA AG , Baslerstrasse 15,
CH-4310
Rheinfelden, CH, престао је да важи дана 31.10.2021.
године.
Жиг рег. бр. 38701 чији је носилац Wm
Wrigley Jr. Company, 410 North Michigan Avenue,
Chicago, Illinois 60611, US, престао је да важи дана
06.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 36340 чији је носилац
"SRBOLEK" a.d. u stečaju, Sarajevska 84, Beograd, RS,
престао је да важи дана 09.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 36342 чији је носилац
"SRBOLEK" a.d. u stečaju, Sarajevska 84, Beograd, RS,
престао је да важи дана 09.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 38722 чији је носилац SIKA AG,
Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar, CH, престао је да важи
дана 09.11.2021. године.
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Жиг рег. бр. 38705 чији је носилац Wm.
Wrigley Jr. Company, 410 North Michigan Avenue,
Chicago, Illinois 60611, US, престао је да важи дана
13.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 38726 чији је носилац Houghton
Technical Corp., 1011 Centre Road, Suite 322,
Wilmington, Delaware 19805, US, престао је да важи
дана 14.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 38727 чији је носилац Houghton
Technical Corp., 1011 Centre Road, Suite 322,
Wilmington, Delaware 19805, US, престао је да важи
дана 14.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 38707 чији је носилац
GALENIKA a.d., ZEMUN, BATAJNIČKI DRUM BB,
YU, престао је да важи дана 15.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 38708 чији је носилац
GALENIKA AD, 11080 Zemun, Batajnički drum b.b.,
RS, престао је да важи дана 15.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 38709 чији је носилац
GALENIKA A.D., BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM
B.B., YU, престао је да важи дана 15.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 36366 чији је носилац ПРОФАРМ
д.о.о., Немањина 36, 11000 Београд, RS, престао је да
важи дана 15.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 47404 чији је носилац easyGroup
IP Licensing Limited, The Rotunda, 42-43 Gloucester,
Crescent, Camden, London NW1 7DL, Engleska, GB,
престао је да важи дана 18.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 48248 чији је носилац SmithKline
Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork, IE, престао је да важи дана 18.10.2021.
године.
Жиг рег. бр. 46040 чији је носилац
HEMOFARM A.D farmacuetsko-hemijska industrija
Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је
да важи дана 20.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 47362 чији је носилац COLGATEPALMOLIVE COMPANY, a Delaware corporation, 300
Park Avenue, New York, New York, US, престао је да
важи дана 20.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 47464 чији је носилац Teva
Branded Pharmaceutical Products R&D, Inc., 425 Privet
Rd., Horsham, PA 19044, US, престао је да важи дана
27.10.2021. године.
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Жиг рег. бр. 47660 чији је носилац BOJANA,
D.O.O., Mirijevski bulevar 33, Beograd, YU, престао је
да важи дана 30.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 47661 чији је носилац BOJANA,
d.o.o., Mirijevski bulevar 33, Beograd, YU, престао је
да важи дана 30.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 47662 чији је носилац BOJANA,
d.o.o., Mirijevski bulevar 33, Beograd, YU, престао је
да важи дана 30.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 47766 чији је носилац "BOJANA"
d.o.o., Mirijevski bulevar 33, Beograd, YU, престао је
да важи дана 30.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 47567 чији је носилац "BOJANA"
d.o.o., Mirijevski bulevar 33, Beograd, YU, престао је
да важи дана 30.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 47471 чији је носилац MEI, Inc.,
1301 Wilson Drive, West Chester, Pennsylvania 19380,
US, престао је да важи дана 03.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 47513 чији је носилац MEI, Inc.,
1301 Wilson Drive, West Chester, Pennsylvania 19380,
US, престао је да важи дана 09.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 47457 чији је носилац Elan
Pharma International Limited, Treasury Building, Lower
Grand Canal Street, Dublin 2, IE, престао је да важи
дана 13.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 47506 чији је носилац GENERAL
RE CORPORATION, 120 Long Ridge Road, Stamford,
Connecticut 06902, US, престао је да важи дана
14.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 47510 чији је носилац Atlantic
Štark доо Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11000
Београд, RS, престао је да важи дана 15.11.2021.
године.
Жиг рег. бр. 47460 чији је носилац ZVIJEZDA
PLUS DOO , Мarijana Čavića 1, Zagreb, HR, престао
је да важи дана 17.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64144 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"ALKALOID" AD - Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 18.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 63452 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 18.10.2021. године.
ЗИС / RS / IPO
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Жиг рег. бр. 63453 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 18.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 64140 чији је носилац SAVENCIA
SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR, престао је да
важи дана 25.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 64039 чији је носилац KONCERN
ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA "BAMBI" A.D., Đure Đakovića bb,
Požarevac, RS, престао је да важи дана 19.10.2021.
године.

Жиг рег. бр. 64139 чији је носилац SAVENCIA
SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR, престао је да
важи дана 25.10.2021. године.

Жиг рег. бр. 64998 чији је носилац
ГОЛУБАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ, Новакова 17,
Вождовац, Београд, RS, престао је да важи дана
19.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64043 чији је носилац The Dow
Chemical Company, Midland, Michigan 48674, US,
престао је да важи дана 20.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64185 чији је носилац Strauss
Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана
20.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64187 чији је носилац Strauss
Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана
20.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64188 чији је носилац Strauss
Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана
20.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64189 чији је носилац Strauss
Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана
20.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64048 чији је носилац Classic
Shoes d.o.o., Autoput 20, zgrada 5, lokal 23, 11080
Zemun, RS, престао је да важи дана 21.10.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64051 чији је носилац British
American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4
Temple Place, London, WC2R 2PG, UK, престао је да
важи дана 22.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64568 чији је носилац Privredno
društvo
za
upravljanje
ambalažnim
otpadom
"EKOSTAR PAK" d.o.o., Prilazni put Ada Huja 9,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
22.10.2021. године.
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Жиг рег. бр. 64137 чији је носилац SAVENCIA
SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR, престао је да
важи дана 25.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64138 чији је носилац SAVENCIA
SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR, престао је да
важи дана 25.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64368 чији је носилац АQUASAN
d.o.o., Edvarda Kardelja 13/a, Subotica, RS, престао је
да важи дана 25.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64160 чији је носилац KRKA
tovarna zdravil d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI8501 Novo mesto, SI, престао је да важи дана
25.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64161 чији је носилац KRKA
tovarna zdravil d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI8501 Novo mesto, SI, престао је да важи дана
25.10.2021. године
.
Жиг рег. бр. 64226 чији је носилац
PRIVREDNO DRUŠTVO TIAN SHI DOO, Beograd,
Autoput 20, Zemun, RS, престао је да важи дана
25.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64225 чији је носилац
PRIVREDNO DUŠTVO JIAN JI COM DOO, Jurija
Gagarina 89/164, Novi Beograd, RS, престао је да важи
дана 25.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 63531 чији је носилац JAFFA
DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka,
RS, престао је да важи дана 25.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64180 чији је носилац TDR d.o.o.,
52210 Rovinj, Obala Vladimira Nazora br. 1, HR,
престао је да важи дана 26.10.2021. године
.
Жиг рег. бр. 64181 чији је носилац TDR d.o.o.,
52210 Rovinj, Obala Vladimira Nazora br. 1, HR,
престао је да важи дана 26.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64585 чији је носилац AMAN doo
Privredno društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu,
Vinogradska 52a, 11271 Surčin-Beograd, RS, престао је
да важи дана 26.10.2021. године.
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Жиг рег. бр. 64190 чији је носилац Strauss
Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана
27.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64191 чији је носилац Strauss
Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана
27.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64114 чији је носилац MEG, 2101
Rosecrans Ave., Ste. 4270, 90245 CA, El Segundo, US,
престао је да важи дана 27.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64571 чији је носилац Rifat
Drešević, Šipčanik bb, 81206 Tuzi - Podgorica, ME,
престао је да важи дана 28.10.2021. године
.
Жиг рег. бр. 64214 чији је носилац FOND ZA
RAZVOJ OSIGURANJA, 21000 Novi Sad, Jovana
Boškovića 8/2, RS, престао је да важи дана
29.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64213 чији је носилац FOND ZA
RAZVOJ OSIGURANJA, 21000 Novi Sad, Jovana
Boškovića 8/2, RS, престао је да важи дана
29.10.2021. године.
Жиг рег. бр. 64247 чији је носилац BASF SE,
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE,
престао је да важи дана 01.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64083 чији је носилац TAVFIK
GENERAL TRADING L.L.C., Office No. 104, Al Huda
Building, Diera, Dubai, AE, престао је да важи дана
02.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64164 чији је носилац SMART
AGRAR d.o.o., Milentija Popovića 5a, 11070 Novi Beograd,
RS, престао је да важи дана 02.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64282 чији је носилац Visa
International Service Association, 900 Metro Center
Boulevard, Foster City, California, 94404, US, престао
је да важи дана 02.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64394 чији је носилац Janssen
Sciences Ireland UC , Eastgate Village, Eastgate, Little
Island, County Cork, IE, престао је да важи дана
03.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64075 чији је носилац Abdi
İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Reşitpaşa
Mahallesi Eski Bűyűkdere Caddesi No: 4 34467,
Maslak-Sariyer-Istanbul, TR, престао је да важи дана
03.11.2021. године.
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Жиг рег. бр. 64071 чији је носилац NOVARTIS
AG, , 4002 Basel, CH, престао је да важи дана
04.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 63355 чији је носилац
HEMOFARM AD farmaceutsko-hemijska industrija
Vršac , Београдски пут бб, 26300 Вршац, RS, престао
је да важи дана 04.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 66293 чији је носилац
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA U
POLJOPRIVREDI AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD
(NOVI BEOGRAD) - U STEČAJU, Шпанских бораца
бр. 3, 11070 Нови Београд, RS, престао је да важи
дана 04.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 66290 чији је носилац PRIVREDNO
DRUŠTVO
ZA
PRUŽANJE
USLUGA
U
POLJOPRIVREDI AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD
(NOVI BEOGRAD)- U STEČAJU, Шпанских бораца бр.
3, 11070 Нови Београд, RS, престао је да важи дана
04.11.2021. године
.

Жиг рег. бр. 66294 чији је носилац
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA U
POLJOPRIVREDI AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD
(NOVI BEOGRAD) - U STEČAJU, Шпанских бораца
бр. 3, 11070 Нови Београд, RS, престао је да важи
дана 04.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 66291 чији је носилац
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA U
POLJOPRIVREDI AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD
( NOVI BEOGRAD) - U STEČAJU, Шпанских бораца
бр. 3, 11070 Нови Београд, RS, престао је да важи
дана 04.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 66292 чији је носилац
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA U
POLJOPRIVREDI AGROPOSLOVI DOO BEOGRAD
(NOVI BEOGRAD) - U STEČAJU, Шпанских бораца
бр. 3, 11070 Нови Београд, RS, престао је да важи
дана 04.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64248 чији је носилац Privredno
društvo za pružanje usluga u poljoprivredi
AGROPOSLOVI DOO, Vladimira Popovića br. 6/A106,
11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана
04.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64070 чији је носилац JT
International S.A. , 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 05.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64069 чији је носилац JT
International S.A. , 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 05.11.2021. године.
ЗИС / RS / IPO
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Жиг рег. бр. 64080 чији је носилац JT
International S.A. , 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 05.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64081 чији је носилац JT
International S.A. , 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 05.11.2021. године.

Ж
Жиг рег. бр. 64166 чији је носилац METEORJORGE GROUP d.o.o., Majke Jevrosime 20, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 09.11.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64072 чији је носилац NOVARTIS
AG, , 4002 Basel, CH, престао је да важи дана
09.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64066 чији је носилац Wm.
WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue,
Chicago, Illinois 60611, US, престао је да важи дана
05.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64073 чији је носилац NOVARTIS
AG, , 4002 Basel, CH, престао је да важи дана
09.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 63499 чији је носилац
HEMOFARM KONCERN A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS,
престао је да важи дана 05.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64296 чији је носилац DOO
"ELIXIR NATURA", Agroindustrijska zona bb, 15000
Šabac, RS, престао је да важи дана 09.11.2021.
године.

Жиг рег. бр. 64163 чији је носилац Dr. Oper
d.o.o., Vojvode Stepe 116, 11000 Beograd, RS, престао
је да важи дана 08.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64295 чији је носилац DOO
"ELIXIR NATURA", Agroindustrijska zona bb, 15000
Šabac, RS, престао је да важи дана 09.11.2021.
године.

Жиг рег. бр. 64583 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 Београд,
RS, престао је да важи дана 08.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64227 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 08.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64228 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 08.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64229 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 08.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64552 чији је носилац Google
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US, престао је да важи дана
10.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64264 чији је носилац GENERAL
MOTORS LLC, kompanija sa ograničenom odgovornošću
organizovana po propisima države Delaware, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US,
престао је да важи дана 10.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64796 чији је носилац "FENIX
STING" D.O.O., , Pukovac, RS, престао је да важи
дана 10.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 65793 чији је носилац ТРИ "О"
ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, Индустријска зона 464,
Бања, 34300 Аранђеловац, RS, престао је да важи
дана 10.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64230 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 08.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64084 чији је носилац BELUPO
lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 48000 Koprivnica,
HR, престао је да важи дана 11.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64167 чији је носилац METEORJORGE GROUP d.o.o., Majke Jevrosime 20, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 09.11.2021.
године.

Жиг рег. бр. 64192 чији је носилац Strauss
Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана
11.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64362 чији је носилац ARSENAL
CO d.o.o., Majke Jevrosime 20, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 09.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64193 чији је носилац Strauss
Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана
11.11.2021. године.
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Жиг рег. бр. 64194 чији је носилац Strauss
Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана
11.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64261 чији је носилац ITM
ENTREPRISES, A French Société par actions
simplifiée, 24, rue Auguste Chabrières, F-75015 Paris,
FR, престао је да важи дана 16.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64195 чији је носилац Strauss
Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT
Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана
11.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64255 чији је носилац NOVITAS
d.o.o. privredno društvo za trgovinu na veliko i malo, ul.
Oslobođenja 5, Šabac, RS, престао је да важи дана
16.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64702 чији је носилац Zanatsko
konfekcijska trgovinska radnja "Sayo", Azemović Safet preduzetnik, Dubrovačka 425/4, 36300 Novi Pazar, RS,
престао је да важи дана 15.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64292 чији је носилац
IVANIĆPLAST d.o.o., Vukovarska 6, 10310 Ivanić
Grad, HR, престао је да важи дана 16.11.2021. године.

Жиг рег. бр. 64298 чији је носилац SRPSKI
PRAVOSLAVNI MANASTIR BUKOVO, , 19300
Negotin, RS, престао је да важи дана 15.11.2021.
године.
Жиг рег. бр. 63500 чији је носилац
PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 15.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 63501 чији је носилац
PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 15.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64220 чији је носилац S.C.
Johnson & Son, Inc. , 1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US, престао је да важи дана
15.11.2021. године.
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Жиг рег. бр. 64291 чији је носилац
IVANIĆPLAST d.o.o., Vukovarska 6, 10310 Ivanić
Grad, HR, престао је да важи дана 16.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64386 чији је носилац "BEOTON
R" d.о.о., Nikole Pašića 48, Bor, RS, престао је да важи
дана 17.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 64426 чији је носилац JOHNSON
& JOHNSON (New Jersey corporation), One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, US,
престао је да важи дана 17.11.2021. године.
Жиг рег. бр. 63467 чији је носилац Sopharma
Trading d.o.o. Beograd-Novi Beograd,
, Булевар
Зорана Ђинђића 2а, Београд , RS, престао је да важи
дана 17.11.2021. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
16.04.2022. - 15.05.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 34327
промењена је у Metso Minerals Oy, Rauhalanpuisto 9,
02230 Espoo, FI;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50523
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 34327
промењена је у Metso Outotec Finland Oy,
Lokomonkatu 3, 33900 Tampere, FI;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50524
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 36974
промењена је у PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU I PRERADU LEKOVITOG BILJA
MENTA DOO ČOKA, Branka Radičevića 10, 23320
Čoka, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 50666
промењена је у AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
IZDAVANJE PUBLIKACIJA "BIGZ PUBLISHING"
BEOGRAD-ČUKARICA, Пожешка бр. 60, спрат 1,
11030 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 38036
промењена је у NORGREN LIMITED, Blenheim Way,
Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, England WS13
8SY, GB;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51962
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42670
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 51963
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 42691
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 56499
промењена је у PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU I PRERADU LEKOVITOG BILJA
MENTA DOO ČOKA, Branka Radičevića 10, 23320
Čoka, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 43424
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 43425
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 47638
промењена је у The Glenallachie Distillers Limited,
Glenallachie
Distillery,
Glenallachie,
Aberlour
Banffshire AB38 9 LR, Scotland, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48417
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000 Београд, RS;
ЗИС / RS / IPO

Име или адреса носиоца жига рег. број 57249
промењена је у PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU I PRERADU LEKOVITOG BILJA
MENTA DOO ČOKA, Branka Radičevića 10, 23320
Čoka, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 57250
промењена је у PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU I PRERADU LEKOVITOG BILJA
MENTA DOO ČOKA, Branka Radičevića 10, 23320
Čoka, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 57254
промењена је у PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU I PRERADU LEKOVITOG BILJA
MENTA DOO ČOKA, Branka Radičevića 10, 23320
Čoka, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 57415
промењена је у PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU I PRERADU LEKOVITOG BILJA
MENTA DOO ČOKA, Branka Radičevića 10, 23320
Čoka, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 57416
промењена је у PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU I PRERADU LEKOVITOG BILJA
MENTA DOO ČOKA, Branka Radičevića 10, 23320
Čoka, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 58047
промењена је у PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU I PRERADU LEKOVITOG BILJA
MENTA DOO ČOKA, Branka Radičevića 10, 23320
Čoka, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60307
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 60308
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61355
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64402
промењена
је
у
Yettel
d.o.o.
Beograd
, Омладинских бригада 90 , 11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64424
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90 , 11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64523
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90 , 11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64633
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90 , 11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64831
промењена је у Дневник-Пољопривредник АД Нови
Сад, Булевар ослобођења 127/5, 21000 Нови Сад, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64888
промењена је у AVRIL PA, 2 Avenue Ker Lann, 35170
Bruz, FR;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 64889
промењена је у AVRIL PA, 2 Avenue Ker Lann, 35170
Bruz, FR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64915
промењена је у AVRIL PA, 2 Avenue Ker Lann, 35170
Bruz, FR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65029
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, 11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65030
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, 11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65198
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, 11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65256
промењена је у Federal-Mogul Products US LLC,
27300
West
Eleven
Mile
Road,
Michigan
48034,Southfield, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65307
промењена је у OKF Corporation, 54, Hakdong-ro 21gil, Gangnam-gu, Seoul, KR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65641
промењена је у Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13,
22310 Шимановци, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65678
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65694
промењена је у Beogradska industrija piva, slada i
bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Булевар војводе
Путника 5, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65787
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, 11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66269
промењена је у Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13,
22310 Шимановци, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66750
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90 , 11070 Нови Београд, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 67819
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, 11070 Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80818
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 70458
промењена је у Даница Карић Стојилковић, Генерала
Штурма бр. 1, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80819
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71201
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80820
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71368
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90 , 11070 Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80821
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72053
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, 11070 Нови Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80822
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74442
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80823
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75852
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, 11070 Нови Београд, RS;

Промена пренос права

Име или адреса носиоца жига рег. број 76289
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, 11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77732
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 77859
промењена је у Hisense Visual Technology Co., Ltd.,
No. 218, Qianwangang Road, Qingdao Economic &
Technological Development Zone, Qingdao, CN;
Име или адреса носиоца жига рег. број 78628
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, 11070 Нови Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 80815
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 80816
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 80817
промењена је у Yettel d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 90, Београд, RS;
ЗИС / RS / IPO

За жиг бр. 4487 извршен је пренос на DuPont
Polimers, Inc., 974 Centre Road, Wilmington, DE
19805, US;
За жиг бр. 13469 извршен је пренос на Tyco
Electronics Finance Alpha GmbH, Rheinstrasse 20, 8200
Schaffhausen, CH;
За жиг бр. 13469 извршен је пренос на TE
Connectivity Services GmbH, Muhlenstrasse 26, 8200
Schaffhausen, CH;
За жиг бр. 15976 извршен је пренос на TE
Connectivity Services GmbH, Muhlenstrasse 26, 8200
Schaffhausen, CH;
За жиг бр. 15976 извршен је пренос на Tyco
Electronics Finance Alpha GmbH, Rheinstrasse 20, 8200
Schaffhausen, CH;
За жиг бр. 15977 извршен је пренос на Tyco
Electronics Finance Alpha GmbH, Rheinstrasse 20, 8200
Schaffhausen, CH;
За жиг бр. 15977 извршен је пренос на TE
Connectivity Services GmbH, Muhlenstrasse 26, 8200
Schaffhausen, CH;
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За жиг бр. 15998 извршен је пренос на Tyco
Electronics Finance Alpha GmbH, Rheinstrasse 20, 8200
Schaffhausen, CH;

За жиг бр. 42547 извршен је пренос на Lenovo
PC International Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo
Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, HK;

За жиг бр. 15998 извршен је пренос на TE
Connectivity Services GmbH, Muhlenstrasse 26, 8200
Schaffhausen, CH;

За жиг бр. 44923 извршен је пренос на DuPont
Safety & Constraction, Inc., 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US;

За жиг бр. 16257 извршен је пренос на DuPont
Safety & Constraction, Inc., 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US;

За жиг бр. 44924 извршен је пренос на DuPont
Safety & Constraction, Inc., 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US;

За жиг бр. 16921 извршен је пренос на DuPont
Safety & Construction, Inc., 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US;

За жиг бр. 45328 извршен је пренос на Axalta
Coating Systems GmbH, Uferstr. 90, 4057 Basel, CH;

За жиг бр. 17470 извршен је пренос на DuPont
Safety & Construction, Inc., 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US;
За жиг бр. 18483 извршен је пренос на DuPont
Polimers, Inc., 974 Centre Road, Wilmington, DE
19805, US;
За жиг бр. 18603 извршен је пренос на DuPont
Polimers, Inc., 974 Centre Road, Wilmington, DE
19805, US;
За жиг бр. 23366 извршен је пренос на DuPont
Safety & Constraction, Inc., 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US;
За жиг бр. 29274 извршен је пренос на DuPont
Safety & Constraction, Inc., 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US;
За жиг бр. 35190 извршен је пренос на Axalta
Coating Systems GmbH, Uferstr. 90, 4057 Basel, CH;
За жиг бр. 40181 извршен је пренос на
MONCLER S.P.A., Via Stendhal 47, 20144 Milano, IT;
За жиг бр. 40709 извршен је пренос на DuPont
Safety & Construction, Inc., 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US;
За жиг бр. 40834 извршен је пренос на
BӦLLHOFF PRODUKTION GmbH, Archimedesstrasse
1-4, 33649 Bielefeld, DE;
За жиг бр. 42421 извршен је пренос на DuPont
Polimers, Inc., 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US;
За жиг бр. 42452 извршен је пренос на Lenovo
PC International Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo
Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, HK;
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За жиг бр. 45329 извршен је пренос на Axalta
Coating Systems GmbH, Uferstr. 90, 4057 Basel, CH;
За жиг бр. 45330 извршен је пренос на Axalta
Coating Systems GmbH, Uferstr. 90, 4057 Basel, CH;
За жиг бр. 45331 извршен је пренос на Axalta
Coating Systems GmbH, Uferstr. 90, 4057 Basel, CH;
За жиг бр. 45332 извршен је пренос на Axalta
Coating Systems GmbH, Uferstr. 90, 4057 Basel, CH;
За жиг бр. 45913 извршен је пренос на DuPont
Polimers, Inc., 974 Centre Road, Wilmington, DE
19805, US;
За жиг бр. 47638 извршен је пренос на The
Glenallachie Distillers Co Limited, Glenallachie
Distillery, Glenallachie, Aberlour Banffshire AB38 9LR,
Scotland, UK;
За жиг бр. 48028 извршен је пренос на DuPont
Safety & Construction, Inc., 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US;
За жиг бр. 55093 извршен је пренос на DuPont
Polimers, Inc., 974 Centre Road, Wilmington, DE
19805, US;
За жиг бр. 57345 извршен је пренос на Lenovo
PC International Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo
Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, HK;
За жиг бр. 65212 извршен је пренос на Molson
Coors Beverage Company USA LLC, 250 South Wacker
Drive, Suite 800, Chicago, Illinois 60606, US;
За жиг бр. 65213 извршен је пренос на Molson
Coors Beverage Company USA LLC, 250 South Wacker
Drive, Suite 800, Chicago, Illinois 60606, US;

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5

Ж

За жиг бр. 65214 извршен је пренос на Molson
Coors Beverage Company USA LLC, 250 South Wacker
Drive, Suite 800, Chicago, Illinois 60606, US;

За жиг бр. 49566 уписана је залога на
FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,, 10000
Zagreb,, HR;

За жиг бр. 74633 извршен је пренос на
BIODOM 27 d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve,
Obrtno industrijska cona, Hrpelje 4A, Kozina 6240, SI;

За жиг бр. 49568 уписана је залога на
FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,, 10000
Zagreb,, HR;

За жиг бр. 74927 извршен је пренос на Дарко
Хабуш, Капетана Милоша Жунића 27, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 49740 уписана је залога на
FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,, 10000
Zagreb,, HR;

За жиг бр. 74928 извршен је пренос на Дарко
Хабуш, Капетана Милоша Жунића 27, 11000 Београд, RS;
За жиг бр. 74929 извршен је пренос на Дарко
Хабуш, Капетана Милоша Жунића 27, 11000 Београд, RS;
За жиг бр. 75860 извршен је пренос на Axalta
Coating Systems GmbH, Uferstr. 90, 4057 Basel, CH;
За жиг бр. 76099 извршен је пренос на
HEMOFARM A.D. VRŠAC, Београдски пут бб, 26300
Вршац, RS;
За жиг бр. 76481 извршен је пренос на Bülent
Kul, Istanbul, Bahçelievlere mahallesi, sakli vadi sokak
agaoglu mycity sitesi 31 B1, blok. No: 14, daire 4. Post
code: 43180, TR;
За жиг бр. 77540 извршен је пренос на DAPLEX
DOO BEOGRAD, Breza 12/14, 11000, Београд, RS;
За жиг бр. 77683 извршен је пренос на Delphi
Technologies IP Limited, The Grove, 21 Pine Road,
Belleville, St. Michael, BB11113, BB;
За жиг бр. 80576 извршен је пренос на
Vemax011 Pharma d.o.o. Beograd-Voždovac
,
Мосорска 9, 11000, Београд, RS;
За жиг бр. 80578 извршен је пренос на
Vemax011 Pharma d.o.o. Beograd-Voždovac
,
Мосорска 9, 11000, Београд, RS;
За жиг бр. 82071 извршен је пренос на
LABORATORIOS OJER PHARMA, S.L., Avenida Pio
XII 4, 1º A. , 31007 Pamplona, Navarra, ES;
Брисање лиценци

За жиг бр. 52542 уписана је залога на
FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,, 10000
Zagreb,, HR;
За жиг бр. 58219 уписана је залога на
FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,, 10000
Zagreb,, HR;
За жиг бр. 66108 уписана је залога на Маја
Васиљевић, Ловћенска 2 , Ваљево 14000, RS;
За жиг бр. 68208 уписана је залога на
FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,, 10000
Zagreb,, HR;
За жиг бр. 68209 уписана је залога на
FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,, 10000
Zagreb,, HR;
За жиг бр. 68210 уписана је залога на
FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,, 10000
Zagreb,, HR;
За жиг бр. 77448 уписана је залога на
FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,, 10000
Zagreb,, HR;
За жиг бр. 77449 уписана је залога на
FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,, 10000
Zagreb,, HR;
За жиг бр. 77450 уписана је залога на
FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,, 10000
Zagreb,, HR;
За жиг бр. 82299 уписана је залога на
FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,, 10000
Zagreb,, HR;

За жиг бр. 70983 брише се лиценца;
Упис залоге
За жиг бр. 49459 уписана је залога на
FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1,, 10000
Zagreb,, HR;
ЗИС / RS / IPO
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА
ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /
Gazzete OMPI des marques internationales
WIPO Gazette of International Marks
Број 13/2022 - 16/2022 (14.04.2022. – 05.05.2022.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1655118
(151) 06.01.2022
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1655187
(151) 16.02.2022
(540)

(732) NICOLAE
OIESDEAN
(511) 09
(111) 1655151
(151) 04.03.2022
(540)

(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 30
(111) 1655168
(151) 23.12.2021
(540)

(732) FIDA
INTERNATIONAL (S)
PTE LTD
(511) 09
(111) 1655188
(151) 16.02.2022
(540)

(732) FIDA
INTERNATIONAL (S)
PTE LTD
(511) 09
(111) 1655209
(151) 24.02.2022
(540)

(732) PrioRim Technologies
GmbH
(511) 12
(732) NTS IP PTY LTD
(511) 18 25 35
(111) 1655173
(151) 01.12.2021
(540)

Winner Selection
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(111) 1655211
(151) 25.02.2022
(540)

SEÑORIO REAL
(732) MIP METRO Group
Intellectual Property GmbH
& Co. KG

(511) 33
(111) 1655219
(151) 15.02.2022
(540)

TERANINO

(732) ZENERGO d.o.o.
(511) 29 30 35 43
(111) 1655327
(151) 21.10.2021
(540)

coworking²

(732) VINARIJA ČITLUK
d.d. ČITLUK
(511) 33

(732) thyssenkrupp AG
(511) 35 36 39 42 43

(111) 1655254
(151) 25.10.2021
(540)

(111) 1655357
(151) 07.02.2022
(540)

REBRIS
(732) SPANISH TILE
FROM NULES, S.A.
(511) 19
(111) 1655272
(151) 09.03.2022
(540)

(732) Hansgrohe SE
(511) 11
(111) 1655362
(151) 11.02.2022
(540)

(732) China Post
Communications Equipment
Co., Ltd.
(511) 38

(732) Obschestvo s
ogranichennoi
otvetstvennostiu "Chorap"
(511) 25

(111) 1655296
(151) 09.03.2022
(540)

(111) 1655376
(151) 17.02.2022
(540)

CRENESSITY
(732) Neurocrine
Biosciences, Inc.
(511) 05
(111) 1655301
(151) 09.08.2021
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(732) ATLANTIC
CEDEVITA d.o.o.
(511) 05 30 32
(111) 1655377
(151) 17.02.2022
(540)

CEDEVITA
FRESH DOSE OF
9 VITAMINS

(111) 1655450
(151) 11.03.2022
(540)

KRANO
(732) DC-001, Inc.
(511) 09
(111) 1655403
(151) 03.03.2022
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1655466
(151) 10.02.2022
(540)

(732) TATARELLA
DISTRIBUZIONE S.P.A.
(511) 18 25 35
(111) 1655514
(151) 03.03.2022
(540)

(732) HANKOOK &
COMPANY CO., LTD.
(511) 12
(111) 1655526
(151) 17.03.2022
(540)

(732) ŞÖLEN ÇİKOLATA
GIDASAN.VE TİC.A.Ş.
(511) 30
(111) 1655416
(151) 12.01.2022
(540)

(111) 1655560
(151) 04.03.2022
(540)

MAC STUDIO

(732) ATLANTIC
CEDEVITA d.o.o.
(511) 05 30 32
(111) 1655383
(151) 09.03.2022
(540)

Ж

Ondega
(732) HANKOOK &
COMPANY CO., LTD.
(511) 37

(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 04 08 11 16 18 20
21 22 24 25 26 27 28

(111) 1655590
(151) 31.12.2021
(540)

(111) 1655646
(151) 02.02.2022
(540)

(732) ANADOLU
RULMAN İMALAT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 07 35

(732) Dar Al-Handasah
(Cairo) for Design and
Technical Consultation
(511) 37 42

(111) 1655615
(151) 12.10.2021
(540)

(111) 1655530
(151) 15.03.2022
(540)

(111) 1655647
(151) 02.02.2022
(540)

GOLDEN
TREASURE
(732) EAGLELINE
LIMITED
(511) 09 28 41
(111) 1655616
(151) 12.10.2021
(540)

(732) KOLIBA, a. s.
(511) 29

(111) 1655634
(151) 13.01.2022
(540)

FOUR FRUITS
(732) EAGLELINE
LIMITED
(511) 09 28 41
(111) 1655619
(151) 06.10.2021
(540)

(732) Dar AI-Handasah
(Cairo) for Design and
Technical Consultation
(511) 37 42
(111) 1655679
(151) 24.02.2022
(540)

Villa Waalem
(732) Eilun
Verwaltungsgesellschaft
mbH
(511) 32 33 43
(111) 1655727
(151) 08.12.2021
(540)

(732) INDUSTRIA DE
DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.)
(511) 09 18 21 24 25 26
27 28
(111) 1655444
(151) 08.03.2022
(540)

SEA SHEPHERD
(732) Sea Shepherd
Conservation Society
(511) 16 25

ЗИС / RS / IPO

(732) GAS Familia, s.r.o.
(511) 33

(732) KAAN
COLLECTION TEKSTIL
SANAYI TICARET
LIMITED SIRKETI
(511) 25

(732) ALGAMAL FOR
IMPORT AND EXPORTKHALED SAEED
RAGHEB
(511) 35
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(111) 1655734
(151) 20.12.2021
(540)

TEDDY´S
(732) Intersnack Group
GmbH & Co. KG
(511) 29 30 31
(111) 1655751
(151) 18.02.2022
(540)

(540)

APAMALL
(732) APAYDIN METAL
ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 35

(732) BASIC
TRADEMARK S.R.L.
(511) 18 25 28

(732) BEIERSDORF
HOLDING FRANCE
(511) 03

(111) 1655850
(151) 08.02.2022
(540)

(111) 1655898
(151) 26.03.2021
(540)

Jungheinrich

(111) 1655810
(151) 01.03.2022
(540)

(732) Jungheinrich
Aktiengesellschaft
(511) 04 07 09 12 16 20
35 36 37 39 41 42 45

2DY4
(732) Drykorn
Modevertriebs GmbH & Co
KG
(511) 09 18 25
(111) 1655766
(151) 20.01.2022
(540)

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41
(111) 1655811
(151) 01.03.2022
(540)

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1655767
(151) 20.01.2022
(540)

CENGA BLEND
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1655788
(151) 01.02.2022
(540)

(111) 1655824
(151) 20.01.2022
(540)

BONDS
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1655825
(151) 20.01.2022
(540)

ANTHEA BLEND
(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34

(732) TASCI S.R.L.
(511) 18 25
(111) 1655867
(151) 23.02.2022
(540)

HANSAPLAST
GREEN &
PROTECT
(732) Beiersdorf AG
(511) 05 10
(111) 1655883
(151) 08.03.2022
(540)

TELADOC
HEALTH
(732) Teladoc Health, Inc.
(511) 10
(111) 1655884
(151) 08.03.2022
(540)

(732) Prehranbena industrija
"VITAMINKA" AD Prilep
(511) 30

(732) Deichmann SE
(511) 18 25
(111) 1655802
(151) 05.10.2021
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(732) Albert Heijn B.V.
(511) 03 05 09 16 29 30
31 32 33 35
(111) 1655908
(151) 13.10.2021
(540)

Hazet
(732) Hazet-Werk Hermann
Zerver GmbH & Co. KG
(511) 06 07 08 09 11 12
20
(111) 1655917
(151) 26.11.2021
(540)

(111) 1655841
(151) 30.11.2021
(540)

(111) 1655789
(151) 02.02.2022
(540)

(111) 1655902
(151) 03.09.2021
(540)

(732) FERRARI S.P.A.
(511) 09 12 25 28
(732) TAIZHOU YINSHAN
MANUFACTURING
BRUSHES CO.,LTD.
(511) 21

(732) Teladoc Health, Inc.
(511) 10

(111) 1655842
(151) 29.12.2021
(540)

(111) 1655893
(151) 09.02.2022
(540)

KEEP
PERFORMING

DermaDry
Technology

(111) 1655972
(151) 10.09.2021
(540)

(732) DECATHLON
(511) 03 09 11 12 14 18
20 21 22 24 25 28 29
30 32 35

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1656021
(151) 10.11.2021
(540)

(540)

Ж
(732) Elzbieta Inglot
Zbigniew Inglot Spółka
Cywilna
(511) 35 44
(111) 1656226
(151) 14.12.2021
(540)

(732) HUGO BOSS Trade
Mark Management GmbH
& Co. KG
(511) 09 14 16 18 25 35
(111) 1656031
(151) 26.03.2021
(540)

Jungheinrich
(732) Jungheinrich
Aktiengesellschaft
(511) 06 08 09 11

(111) 1656039
(151) 01.02.2022
(540)

(732) Kraft Foods Schweiz
Holding GmbH
(511) 29 30 32
(111) 1656086
(151) 17.01.2022
(540)

(732) Albert Heijn B.V.
(511) 03 05 09 16 29 30
31 32 33 35
(111) 1656106
(151) 03.09.2021
(540)

(732) Imerys Talc Europe
(511) 01 17
(111) 1656105
(151) 03.09.2021

ЗИС / RS / IPO

(111) 1656228
(151) 14.12.2021
(540)

FERRING

(111) 1656237
(151) 17.12.2021
(540)

AUTODESK
FUSION
(732) Albert Heijn B.V.
(511) 03 05 09 16 29 30
31 32 33 35
(111) 1656138
(151) 06.08.2021
(540)

(732) Autodesk, Inc.
(511) 09 41 42
(111) 1656248
(151) 08.12.2021
(540)

(111) 1656139
(151) 06.08.2021
(540)

(111) 1656163
(151) 21.10.2021
(540)

(111) 1656259
(151) 05.01.2022
(540)

VICE
(732) Vice Media Canada
Inc.
(511) 09 38 41
(111) 1656275
(151) 13.12.2021
(540)

Cytosimilars
(732) Cytosimilars GmbH
(511) 05 42 44

(732) GMM S.p.A.
(511) 07
(732) ALGAMAL
EGYPTIAN COMPANY
FOR AGRICULTURAL
INVESTMENT
(511) 35
(111) 1656250
(151) 08.12.2021
(540)

(732) Autodesk, Inc.
(511) 09 41 42

(732) Vingroup Joint Stock
Company
(511) 12 35 37 42

(111) 1656281
(151) 21.01.2022
(540)

(732) Autodesk, Inc.
(511) 09 41 42

(732) Imerys Talc Europe
(511) 01 17

IMERFLEX

(732) Bright Star Studios
ApS
(511) 09 41 42

(732) Ferring B.V.
(511) 42 44

MEDFLEX

(111) 1656087
(151) 17.01.2022
(540)

(111) 1656256
(151) 11.11.2021
(540)

EMBER SWORD

(111) 1656038
(151) 10.05.2021
(540)

(732) TÜRK HAVA
YOLLARI ANONİM
ORTAKLIĞI
(511) 09 16 35 38 39 40
41 42 43

(732) ALGAMAL FOR
IMPORT AND EXPORT
(511) 35

(111) 1656305
(151) 04.02.2022
(540)

ITERO
(732) ALIGN
TECHNOLOGY, INC.
(511) 09 10 40 42
(111) 1656317
(151) 11.02.2022
(540)

MINTLAYER
(732) RBB S.r.l.
(511) 09 36 42

INGLOT
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(111) 1656327
(151) 12.01.2022
(540)

(732) CONG TY CO PHAN
DAU TU A&B VIET NAM
(511) 32
(111) 1656344
(151) 25.02.2022
(540)

TUPPERWARE
PURE&SERVE
(732) Dart Industries Inc.
(511) 01 11 21
(111) 1656359
(151) 01.03.2022
(540)

(540)

(540)

PIAZZ

Eddie Otter

(732) TELEKOM
SLOVENIJE, d.d.
(511) 09 35 36 38 39 42

(732) Schwager & Steinlein
Verlag GmbH
(511) 09 16 28 41

(111) 1656381
(151) 30.07.2021
(540)

(111) 1656592
(151) 12.10.2021
(540)

(732) LUCART SPA
(511) 03 05 10 16 20 21
(111) 1656411
(151) 21.01.2022
(540)

(111) 1656360
(151) 01.03.2022
(540)

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41

(732) GMM S.p.A.
(511) 07

(111) 1656472
(151) 10.03.2022
(540)

Vollgas

(111) 1656544
(151) 24.02.2022
(540)

(111) 1656412
(151) 24.01.2022
(540)

(111) 1656448
(151) 11.02.2022
(540)

Steelco
(732) STEELCO SPA
(511) 09
(111) 1656453
(151) 03.03.2022
(540)

(111) 1656610
(151) 07.02.2022
(540)

PROTINOL
(732) Avon Products, Inc.
(511) 03

(732) Obschestvo s
ogranichennoi
otvetstvennostju "Set datatsentrov "Selektel"
(511) 38 42
(111) 1656563
(151) 20.09.2021
(540)

Story of Nature
(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 04 08 11 16 18 20
21 24 25 27 28
(111) 1656578
(151) 10.02.2022
(540)

(732) Novartis AG
(511) 10

(732) Prehranbena industrija
VITAMINKA A.D.
(511) 30

(111) 1656380
(151) 18.06.2021

(111) 1656465
(151) 08.03.2022

Astotec
(732) Astotec Holding
GmbH
(511) 06 07 08 09 12 13
40 42
(111) 1656590
(151) 06.01.2022

164

(732) Fazliji Bujamin
(511) 30 35

(111) 1656636
(151) 28.02.2022
(540)

(111) 1656376
(151) 21.01.2022
(540)

ONCO-SLEEVE

(732) Franz Wilhelm
Langguth Erben GmbH &
Co. KG
(511) 33

(732) Vollgas Beverage
(Shanghai) Co., Ltd.
(511) 30

(732) TASCI S.R.L.
(511) 18 25
(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41

(540)

BurningKeno
(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41
(111) 1656638
(151) 28.02.2022
(540)

Mystery Cards
(732) EGT Interactive
(511) 09 28
(111) 1656639
(151) 28.02.2022
(540)

Richness Factory
(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41
(111) 1656640
(151) 28.02.2022
(540)

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1656675
(151) 05.03.2022
(540)

(732) ISHA
FOUNDATION, INC.
(511) 35 41
(111) 1656781
(151) 15.10.2021
(540)

Ж
(732) DC-001, Inc.
(511) 09

(540)

(111) 1656883
(151) 06.10.2021
(540)

McVITIE’S BLISS

(732) HANKOOK &
COMPANY CO., LTD.
(511) 12

(732) Griesson - de
Beukelaer GmbH & Co. KG
(511) 29 30

(732) United Biscuits (UK)
Limited
(511) 30

(111) 1657007
(151) 30.12.2021
(540)

(111) 1656701
(151) 29.12.2021
(540)

(111) 1656794
(151) 03.02.2022
(540)

ArmaClad
(732) Armacell Enterprise
GmbH & Co. KG
(511) 06 17 19
(111) 1656715
(151) 30.12.2021
(540)

(732) FOKUS
BILGISAYAR SANAYI
VE TICARET LIMITED
SIRKETI
(511) 09
(111) 1656750
(151) 18.03.2022
(540)

(732) "TOYA" SPÓŁKA
AKCYJNA
(511) 06 11
(111) 1656800
(151) 08.02.2022
(540)

(732) Fox's Biscuits Limited
(511) 30

(111) 1656767
(151) 18.03.2022
(540)

ISHA

ЗИС / RS / IPO

ArmaFix

(111) 1656898
(151) 10.03.2022
(540)

(111) 1656825
(151) 10.11.2021
(540)

(732) NOBEL DERİ
SARACİYE SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 09 14 18 25

(732) WERFENLIFE S.A.
(511) 05 09 10 35 37 39 42
(111) 1657024
(151) 19.01.2022
(540)

TEKIMFI
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(111) 1657038
(151) 19.01.2022
(540)

(732) TAB d.d.
(511) 09
(732) Foshan Augmented
Intelligence Technology
Co., Ltd
(511) 07

(732) ISHA
FOUNDATION, INC.
(511) 41

(732) Bestway Inflatables &
Material Corporation
(511) 35

(111) 1656890
(151) 29.12.2021
(540)

(732) Armacell Enterprise
GmbH & Co. KG
(511) 06 17 20

INNER
ENGINEERING

(111) 1656764
(151) 21.12.2021
(540)

(732) "INTERNATIONAL
MASIS TABAK" LLC
(511) 34

(111) 1656905
(151) 15.03.2022
(540)

(111) 1657042
(151) 07.03.2022
(540)

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41
(111) 1657043
(151) 07.03.2022
(540)

(111) 1656855
(151) 15.03.2022
(540)

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41

(732) DC-001, Inc.
(511) 09

(111) 1657044
(151) 04.03.2022
(540)

(111) 1656959
(151) 04.03.2022
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(732) Vaillant GmbH
(511) 11

(540)

(111) 1657078
(151) 24.01.2022
(540)

COSMY THE BOT
(732) BWT Holding GmbH
(511) 07 09
(111) 1657101
(151) 05.07.2021
(540)

(732) CAMGLASS CAM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 19 35 36 40 43
(111) 1657103
(151) 21.09.2021
(540)

(111) 1657121
(151) 25.02.2022
(540)

(732) SHANDONG
HUAJIAN ALUMINIUM
GROUP CO., LTD
(511) 06

SHAMBHAVI
MAHAMUDRA
(732) ISHA
FOUNDATION, INC
(511) 41

(732) Philip Morris
Products S.A.
(511) 34
(111) 1657152
(151) 19.01.2022
(540)

(111) 1657125
(151) 08.03.2022
(540)

(732) ECOLAB
Deutschland GmbH
(511) 05 11 37
(111) 1657126
(151) 07.03.2022
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(111) 1657299
(151) 09.02.2022
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09 42
(111) 1657300
(151) 23.02.2022
(540)
(732) MINYASAS DMCC
(511) 38 42 45

SAPA BLEND

DRAINSPEXX

(111) 1657225
(151) 30.06.2021
(540)

(111) 1657134
(151) 26.01.2022
(540)

(111) 1657151
(151) 03.02.2022
(540)

(732) Limited Liability
Company
"AZKOMTRADE"
(511) 33

(732) Flowil International
Lighting (Holding) BV
(511) 11

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41

(111) 1657146
(151) 18.03.2022
(540)
(732) FLTI
(511) 09 16 41 45

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

(111) 1657236
(151) 04.05.2021
(540)

VELOQX
MOTORSPORT

(732) Shanghai Naya
Intelligent Technology Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1657302
(151) 04.03.2022
(540)

(732) MWWMWWVM
Limited
(511) 12 35 36
(111) 1657238
(151) 04.05.2021
(540)

VELOQX
(732) MWWMWWVM
Limited
(511) 12 35 36
(111) 1657246
(151) 20.01.2022
(540)

TERRAMAR
(732) SEAT, S.A.
(511) 12 27
(111) 1657262
(151) 23.02.2022
(540)

Deep Secret
(732) Kia Corporation
(511) 39

(732) Rosen Tantau KG
(511) 31

(111) 1657207
(151) 11.11.2021
(540)

(111) 1657271
(151) 18.02.2022
(540)

MEDICOVER

NAYA

Areum

(732) HANKOOK TIRE &
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 12
(111) 1657332
(151) 26.08.2021
(540)

phs-scalefree
(732) voestalpine Stahl
GmbH
(511) 06 12 40 42
(111) 1657334
(151) 19.07.2021
(540)

NLB Klik
(732) NOVA
LJUBLJANSKA BANKA
d.d., Ljubljana
(511) 09 16 35 36 38 42
(111) 1657335
(151) 23.09.2021
(540)

GESTRA
(732) GESTRA AG
(511) 01 06 07 09 11 37
40 42

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1657364
(151) 14.10.2021
(540)

(732) GUCCIO GUCCI
S.P.A.
(511) 18 25

Ж

(111) 1657465
(151) 27.12.2021
(540)

(111) 1657562
(151) 08.03.2022
(540)

(111) 1657430
(151) 19.11.2021
(540)

G3 SPIRITS
(732) G3 Spirits d.o.o.
(511) 35 39 41
(732) PE Automotive
GmbH & Co. KG
(511) 06 07 08 09 11 12
(111) 1657394
(151) 03.12.2021
(540)

(732) Magyar Vízilabda
Szövetség (Hungarian
Water Polo Federation)
(511) 09 41 45
(732) EAZY Systems
GmbH
(511) 09 11 42
(111) 1657437
(151) 06.01.2022
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1657398
(151) 27.08.2021
(540)

(732) EPAM Systems, Inc.
(511) 09 35 41 42
(111) 1657443
(151) 20.12.2021
(540)

Harmoknee
(732) Atlantic Droga
Kolinska, Živilska
industrija, d.o.o.
(511) 30 35 43
(111) 1657399
(151) 27.08.2021
(540)

(732) Atlantic Droga
Kolinska, Živilska
industrija, d.o.o.
(511) 30 35 43
(111) 1657408
(151) 06.12.2021
(540)

DEMETRA

ЗИС / RS / IPO

(732) Sea Shepherd
Conservation Society
(511) 16 25 35 41 42

(111) 1657433
(151) 03.12.2021
(540)

(732) Harmoknee AB
(511) 09 10 35 42 44
(111) 1657450
(151) 24.12.2021
(540)

(732) Huawei Technologies
Co., Ltd.
(511) 09 41 42 44

(111) 1657500
(151) 09.02.2022
(540)

FRAMAX
(732) Doka GmbH
(511) 06 19
(111) 1657545
(151) 04.03.2022
(540)

OcuClick
(732) Bayer
Aktiengesellschaft
(511) 05 10
(111) 1657548
(151) 04.03.2022
(540)

AccuOne
(732) Bayer
Aktiengesellschaft
(511) 05 10

(732) Strellson AG
(511) 04 08 09 11 14 16
18 19 20 21 24 25 27
34 35 42
(111) 1657606
(151) 25.11.2021
(540)

PERPETUAL
(732) ROLEX SA
(511) 16 35 36 38 41 42
45
(111) 1657665
(151) 20.09.2021
(540)

(111) 1657549
(151) 28.01.2022
(540)

(111) 1657457
(151) 13.01.2022
(540)

(732) Rimac Automobili
d.o.o.
(511) 09 12 25 28 37

PLANAM
(732) PLANAMArbeitsschutz VertriebsGmbH
(511) 09 25

(111) 1657599
(151) 03.09.2021
(540)

(732) Villani S.p.A.
(511) 29

(111) 1657679
(151) 28.02.2022
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(540)

Zünftler
(732) Lidl Stiftung & Co.
KG
(511) 33
(111) 1657803
(151) 21.03.2022
(540)

AGO
(732) DC-001, Inc.
(511) 42
(111) 1657814
(151) 12.01.2022
(540)

Carbon Focus
(732) Finreon AG
(511) 36
(111) 1657835
(151) 17.02.2022
(540)

(732) QUANZHOU LIZAO
TRADING CO. , LTD
(511) 24 25 26

(111) 1657891
(151) 01.03.2022
(540)

TUPPERWARE
AMAZING
(732) Dart Industries Inc.
(511) 08
(111) 1657910
(151) 22.09.2021
(540)

(111) 1658071
(151) 11.02.2022
(540)

Tsingyuan
(732) Qingdao KingAgroot
Resistant Weed
Management Co., Ltd.
(511) 05
(111) 1658095
(151) 15.03.2022
(540)

DORMEO
(732) DC-001, Inc.
(511) 09
(111) 1658097
(151) 15.03.2022
(540)

(111) 1658050
(151) 15.02.2022
(540)

(732) DC-001, Inc.
(511) 09
(111) 1658103
(151) 16.12.2021
(540)

Sugoi Crunchy

(732) IVECO S.P.A.
(511) 12

168

(732) Quectel Wireless
Solutions Co., Ltd.
(511) 09 10 12
(111) 1658262
(151) 21.10.2021
(540)

(732) XIAOMI INC.
(511) 02 03 07 08 09 10
11 12 14 15 16 18 21
24 25 28 35 36 37 38
39 41 42 45
(732) GRUPO MASCARÓ,
S.L.
(511) 25

(111) 1657860
(151) 25.02.2022
(540)

AUGMENTED
SKIN

Redmi

(111) 1657848
(151) 22.02.2022
(540)

(732) PreZero Lizenz
GmbH
(511) 16 45

(111) 1658162
(151) 03.03.2022
(540)

(111) 1658228
(151) 09.09.2021
(540)

(111) 1657935
(151) 10.02.2022
(540)

(111) 1657943
(151) 30.11.2021
(540)

(732) SERTEC, S.R.L.
(511) 09 35

(732) L'OREAL
(511) 03

(732) MASTERPLAST
Nyrt.
(511) 10 17 19 24

(732) TOP SHOP
INTERNATIONAL SA
(511) 09 28

(111) 1658134
(151) 07.12.2021
(540)

(732) INABA SHOKUHIN
CO., LTD.
(511) 31
(111) 1658070
(151) 23.02.2022
(540)

(732) ZHUHAI BCOM
ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO., LTD
(511) 09

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

(111) 1658266
(151) 16.12.2021
(540)

OPTIMAX
(732) ABB AG
(511) 09 37 42
(111) 1658281
(151) 10.01.2022
(540)

(111) 1658115
(151) 21.02.2022
(540)

(732) Shenzhen Pudu
Technology Co., Ltd.
(511) 12

(732) Eastern Company S.A.E
(511) 34

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1658283
(151) 23.12.2021
(540)

(732) I'm a Little Teacup
LLC
(511) 03 05

Ж

(111) 1658442
(151) 11.02.2022
(540)

(111) 1658346
(151) 10.03.2022
(540)

(732) LU Polska Sp. zo.o.
(511) 30

(111) 1658293
(151) 14.12.2021
(540)

(111) 1658349
(151) 21.03.2022
(540)

(111) 1658478
(151) 20.10.2021
(540)

(111) 1658479
(151) 16.12.2021
(540)

PLANET SPA

(732) DC-001, Inc.
(511) 42
(111) 1658352
(151) 23.03.2022
(540)

(732) BUSA
Mezőgazdasági Gépgyár Bt.
(511) 07
(111) 1658328
(151) 11.02.2022
(540)

(732) Tovarystvo z
obmezhenoiu
vidpovidalnistiu «Prior
Development»
(511) 35
(111) 1658330
(151) 03.03.2022
(540)

ANGEL'S EYES
ЗИС / RS / IPO

(111) 1658618
(151) 23.03.2022
(540)

THINKEDGE
(732) Lenovo (Singapore)
Pte. Ltd.
(511) 09 42
(111) 1658632
(151) 24.02.2022
(540)

(732) Avon Products, Inc.
(511) 04
(111) 1658311
(151) 21.12.2021
(540)

(111) 1658599
(151) 14.03.2022
(540)

(732) Vollgas Beverage
(Shanghai) Co., Ltd.
(511) 32

(732) JAMNICA plus d.o.o.
(511) 32

(111) 1658303
(151) 26.01.2022
(540)

(732) SANITIZED
Marketing AG
(511) 01 05 40 42

Vollgas

Major Craft
(732) MAJOR CRAFT CO.,
LTD.
(511) 18 25 28

(111) 1658575
(151) 11.02.2022
(540)

SUSTAINFRESH
(732) FENIXLIGHT
LIMITED
(511) 11

(732) "KONSTANTIN
2004" Ltd
(511) 29 30 32

(732) WSCAD GmbH
(511) 09 42

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1658498
(151) 09.02.2022
(540)

GLORIA NUTS
(732) MERAJI Nicolai
(511) 29 31
(732) Vertex
Pharmaceuticals
Incorporated
(511) 05

(111) 1658551
(151) 09.03.2022
(540)

(111) 1658432
(151) 16.03.2022
(540)

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

FORMENTOR

(111) 1658565
(151) 03.02.2022
(540)
(732) KT & G
CORPORATION
(511) 34

JUMP LIFE
(732) INABA SHOKUHIN
CO., LTD.
(511) 31
(111) 1658648
(151) 29.03.2022
(540)

ANAMELA
(732) Western Australian
Agriculture Authority
(511) 31
(111) 1658650
(151) 24.03.2022
(540)

AP by
AMOREPACIFIC
(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
(111) 1658653
(151) 29.03.2022
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(540)

SOLUNA
(732) Western Australian
Agriculture Authority
(511) 31
(111) 1658723
(151) 14.10.2021
(540)

NOUVA

(732) SHANDONG
HUAJIAN ALUMINIUM
GROUP CO.,LTD
(511) 06

(540)

(111) 1658775
(151) 25.01.2022
(540)

(732) Trina Solar Co., Ltd
(511) 01 09

(732) Huawei Technologies
Co., Ltd.
(511) 09 35 38 42

(732) SHANDONG
HUAJIAN ALUMINIUM
GROUP CO., LTD
(511) 06

(111) 1658727
(151) 24.11.2021
(540)

(111) 1658785
(151) 18.03.2022
(540)

Rocktrail
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
(511) 06 08 09 11 12 14
16 18 19 20 21 22 24
25 27 28 34
(111) 1658739
(151) 08.12.2021
(540)

IBEX
(732) IBEX IT Business
Experts
(511) 41
(111) 1658796
(151) 15.10.2021
(540)

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
(111) 1658880
(151) 16.12.2021
(540)

Gods & Kings
Jackpot

(111) 1658883
(151) 28.02.2022
(540)

GENTLE
MESSENGER

(111) 1658761
(151) 03.01.2022
(540)

(732) dm-drogerie markt
GmbH + Co. KG
(511) 03 05 08 10 11 14
16 18 20 21 22 24 25
26
(111) 1658954
(151) 23.08.2021
(540)

IVY
(732) BLACKBERRY
LIMITED
(511) 09 42
(111) 1658977
(151) 15.03.2022
(540)

THE ORDINARY
(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03
(111) 1658978
(151) 15.03.2022
(540)

(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 09 30 38
(732) Juraj Králik
(511) 05 11 18 20 22 24
25 30 32 35 39 40 41
42
(111) 1658807
(151) 09.02.2022
(540)

(111) 1658937
(151) 15.11.2021
(540)

ICLOUD+
(732) Apple Inc.
(511) 35 38 40 41 42
(111) 1658939
(151) 27.10.2021
(540)

(111) 1658773
(151) 25.01.2022
(540)

(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03
(111) 1658991
(151) 15.03.2022
(540)

DECIEM
(732) ARKEMA FRANCE
(511) 01 35
(111) 1658828
(151) 26.01.2022
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(111) 1658863
(151) 24.03.2022
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

(732) X & N
NATSAKAKOS
COMMERCIAL &
INDUSTRIAL S.A.
(511) 06 11 17 39 40

(732) dk3 aesthetics ApS
(511) 11 20 21 24 35

(111) 1658947
(151) 04.11.2021
(540)

(732) Limited Liability
Company “Education of
Future”
(511) 09 12 28

(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03
(111) 1658992
(151) 15.03.2022

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(111) 1659034
(151) 09.12.2021
(540)

PIRNAR
(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03

(732) PIRNAR, trženje,
proizvodnja in razvoj, d.o.o
(511) 06 09 17 19 20 35
37 42

(111) 1659004
(151) 29.07.2021
(540)

(111) 1659062
(151) 26.01.2022
(540)

B.PRO
(732) BLANCO Professional
GmbH + Co KG
(511) 07 11 12 20 21 35
42
(111) 1659011
(151) 01.10.2021
(540)

Blickport
(732) Gühring KG
(511) 09 35 39 42
(111) 1659072
(151) 01.02.2022
(540)

(732) Apple Inc.
(511) 41
(111) 1659076
(151) 01.02.2022
(540)

(732) TEQBALL
HOLDING S.A.R.L.
(511) 09 14 18 25 28 41
45
(111) 1659024
(151) 15.11.2021
(540)

Ж
(732) Epic Games, Inc.
(511) 41 42
(111) 1659202
(151) 24.01.2022
(540)

(111) 1659026
(151) 14.10.2021
(540)

(732) Amgen Inc.
(511) 05
(111) 1659209
(151) 01.10.2021
(540)

TEQBALL
(732) TEQBALL
HOLDING S.A.R.L.
(511) 14 18 45
(111) 1659211
(151) 14.01.2022
(540)

(111) 1659252
(151) 04.03.2022
(540)

(732) NATURA
COSMÉTICOS S.A.
(511) 35
(111) 1659280
(151) 28.01.2022
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1659220
(151) 14.10.2021
(540)

(111) 1659138
(151) 24.02.2022
(540)

(732) Hangzhou Shishi
Technology Co., Ltd.
(511) 05 08 10
(111) 1659146
(151) 17.03.2022
(540)

(732) ECOLAB
Deutschland GmbH
(511) 03 05

ЗИС / RS / IPO

(732) Garda CL Technical
Services, Inc.
(511) 36 42

(732) Apple Inc.
(511) 09

ADVACARE

(732) PE Automotive
GmbH & Co. KG
(511) 06 07 08 09 11 12

(111) 1659242
(151) 10.02.2022
(540)

SESAMI

(732) CARTON PACK
S.P.A.
(511) 16 20 39 42

ICLOUD+
(732) Apple Inc.
(511) 09

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

(111) 1659151
(151) 28.03.2022
(540)

EPIC STUDIOS

(732) PE Automotive
GmbH & Co. KG
(511) 06 07 08 09 11 12
(111) 1659222
(151) 28.09.2021
(540)

airly
(732) Airly sp. z o.o.
(511) 09 35 38 42
(111) 1659228
(151) 15.12.2021
(540)

(111) 1659294
(151) 22.02.2022
(540)

IRRIX
(732) RAEYCO bvba
(511) 01
(111) 1659295
(151) 14.03.2022
(540)

THE ABNORMAL
BEAUTY
COMPANY
(732) Deciem Beauty Group
Inc.
(511) 03
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(111) 1659321
(151) 23.03.2022
(540)

DE13 TC
(732) Volvo Truck
Corporation
(511) 12
(111) 1659380
(151) 24.12.2021
(540)

(732) s.Oliver Bernd Freier
GmbH & Co. KG
(511) 18 25 35
(111) 1659400
(151) 04.03.2022
(540)

OCURATE
(732) Bayer
Aktiengesellschaft
(511) 05 10
(111) 1659411
(151) 25.03.2022
(540)

SHUDOGG
(732) SuperPlastic, Inc.
(511) 28
(732) REAL
FEDERACION
ESPAÑOLA DE FUTBOL
(511) 25 28 41

(111) 1659445
(151) 17.01.2022
(540)

(111) 1659384
(151) 15.12.2021
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1659385
(151) 16.12.2021
(540)

(111) 1659395
(151) 19.01.2022
(540)

(732) Shoppster, spletna
trgovina, d.o.o.
(511) 05 18 25 28 30 32
(111) 1659397
(151) 12.01.2022
(540)

Q/S by s.Oliver
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(540)

(111) 1659505
(151) 16.12.2021
(540)

(732) Shenzhen Pudu
Technology Co., Ltd.
(511) 07

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1659515
(151) 15.12.2021
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1659529
(151) 04.03.2022
(540)

AQUITY

(732) SPORTS
WAREHOUSE GmbH
(511) 25 28 35
(111) 1659478
(151) 15.03.2022
(540)

BOABU
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

(732) TEQBALL
HOLDING S.A.R.L.
(511) 09 18 25 28 41 42
45

(732) PEPCO Poland Sp. z
o.o.
(511) 28
(111) 1659499
(151) 25.02.2022
(540)

L'OREAL PARIS
LES
TECHNIQUES
(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1659503
(151) 01.10.2021
(540)

TEQ

(732) Bayer
Aktiengesellschaft
(511) 05 10
(111) 1659541
(151) 17.03.2022
(540)

STUDIO DISPLAY
(732) Apple Inc.
(511) 09
(111) 1659560
(151) 23.03.2022
(540)

DE13
(732) Volvo Truck
Corporation
(511) 12
(111) 1659561
(151) 23.03.2022
(540)

(111) 1659602
(151) 16.02.2022
(540)

COLD JET
(732) Cold Jet, LLC
(511) 07
(111) 1659621
(151) 23.08.2021
(540)

BLACKBERRY
IVY
(732) BLACKBERRY
LIMITED
(511) 09 42
(111) 1659625
(151) 04.11.2021
(540)

FREE UP YOUR
FREE TIME
(732) ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(511) 09 29 30 31 32 33
35 36 38 41 42 43 45
(111) 1659629
(151) 15.12.2021
(540)

Dazzle Cash
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1659630
(151) 16.12.2021
(540)

DE11
(732) Volvo Truck
Corporation
(511) 12
(111) 1659599
(151) 23.02.2022

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1659641
(151) 18.02.2022

ЗИС / RS / IPO
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(732) PRIVATE JOINTSTOCK COMPANY
"VENTILATION
SYSTEMS"
(511) 06 07 11 19
(111) 1659720
(151) 29.07.2021
(540)

GLAMOT
(732) GAVRILOVIĆ d.o.o.
(511) 29
(111) 1659674
(151) 28.12.2021
(540)

(732) Xiamen Tungsten Co.,
Ltd.
(511) 01 06 07 08
(111) 1659706
(151) 22.03.2022
(540)

ISLA
(732) Engelhard
Arzneimittel GmbH & Co.
KG
(511) 05
(111) 1659709
(151) 09.12.2021
(540)

(732) Necy s.r.o.
(511) 35

(540)

(511) 25
(111) 1660000
(151) 13.01.2022
(540)

(732) The Board of Trustees
of The Tate Gallery
(511) 16 18 20 21 25
(111) 1659796
(151) 23.12.2021
(540)

Ambia
(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 03 04 14 18 26
(111) 1660008
(151) 08.03.2022
(540)

(111) 1659726
(151) 11.01.2022
(540)

(732) Chekhlov Aleksei
Gennad'evich
(511) 03

(732) J.M. HUBER
CORPORATION
(511) 01 02

(111) 1659737
(151) 24.03.2022
(540)

(111) 1659818
(151) 09.12.2021
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1660027
(151) 16.03.2022
(540)

(732) AMOREPACIFIC
CORPORATION
(511) 03
(111) 1659749
(151) 22.11.2021
(540)

DOCTEUR
RENAUD
(732) ALTERCOSMETO
DIFFUSION
(511) 03 05 35
(111) 1659792
(151) 23.11.2021

ЗИС / RS / IPO

Ж

(732) PRIVATE JOINTSTOCK COMPANY
"VENTILATION
SYSTEMS"
(511) 06 07 11 19
(111) 1659876
(151) 25.01.2022
(540)

BOTEGA
CAROLINA
(732) Aljoša JAKONČIČ
(511) 43
(111) 1660029
(151) 03.03.2022
(540)

TYM
(732) SEVİM İÇ GİYİM
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

(732) TYM
CORPORATION
(511) 07 12 37
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 586073
(540)

(732) Rosen Tantau KG
(511) 31
(111) 1652635
(540)

(732) Krüger GmbH & Co. KG
(511) 29 30 31 35 38 40 42
(111) 586075
(540)

(732) Rosen Tantau KG
(511) 31
(111) 656019
(540)

(732) Swinkels Family
Brewers N.V.
(511) 32 33
(111) 776330
(540)

(732) Foltene Laboratories
S.r.l.
(511) 03

(732) edelweiss dentistry
products gmbh
(511) 03 05 10 35

(111) 1006519
(540)

(111) 1116890
(540)

AGILUS
(732) TORAY
KABUSHIKI KAISHA
(TORAY INDUSTRIES,
INC.)
(511) 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45
(111) 1056741
(540)

(111) 975703
(540)

DONATI
(732) Konecranes Global
Corporation
(511) 06 07 09
(111) 985193
(540)

FOLTENE
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(111) 1135052
(540)

(111) 1214947
(540)

AFSTYLA
(732) CSL Behring Lengnau AG
(511) 05
(111) 1214955
(540)

IDELVION
(732) CSL Behring Lengnau AG
(511) 05

(732) FASSA S.R.L.
(511) 01 02 17 19

(111) 1239700
(540)

(111) 1195978
(540)

(732) Kyowa Kirin Co., Ltd.
(511) 05

(732) Yangquan Zhongjia
Abrasives Co., Ltd
(511) 07

(111) 1056742
(540)

(111) 1260595
(540)

(732) Kyowa Kirin Co., Ltd.
(511) 05
(111) 1084592
(540)

(732) Fuchs & Schmitt
GmbH & Co. KG
(511) 16 18 25

(732) Velinor AG
(511) 05 10 42

(732) NOVARTIS AG
(511) 05

(732) Virobuster
International GmbH
(511) 09 10 11

(732) ITV Studios
Netherlands Content B.V.
(511) 03 09 41
(111) 1200276
(540)

(732) SANDRILIONA
S.R.L., societate comerciala
(511) 30
(111) 1262631
(540)

JALMARTI
(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1305823
(540)

(111) 1089002
(540)

EVOLABEL

(732) BioAlimenta S.r.l.
(511) 05 30

(732) Vertex
Pharmaceuticals
Incorporated
(511) 05

(732) Evolabel AB
(511) 07 09

(111) 1114862
(540)

(111) 1207081
(540)

(111) 1405147
(540)

FARABELLA

EDELWEISS

SPEVOLZA
ЗИС / RS / IPO
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(732) VEGA
(511) 03 44
(111) 1423195
(540)

AlpsAlpine
(732) ALPS ALPINE CO.,
LTD.
(511) 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20 21
22 27 28 35 36 37 38
39 40 41 42 44 45

(732) MIP METRO Group
Intellectual Property GmbH
& Co. KG
(511) 03 05 16 29 30 31
32 33 34
(111) 1473507
(540)

(732) Woolworth GmbH
(511) 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35

(111) 1509794
(540)

SIPIVITY
(732) Arena
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05
(111) 1515396
(540)

INTELLIROAST

(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 30 43
(111) 1492485
(540)

(732) Kia Corporation
(511) 12
(111) 1471583
(540)

(111) 1601254
(540)

(732) Virobuster
International GmbH
(511) 09 10 11

(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 11 43
(111) 1542281
(540)

CLEVER
CONVENIENCE
(732) Konecranes Global
Corporation
(511) 07 09 37

(732) Limited Liability
Company «MELOFON»
(511) 41

(111) 1618788
(540)

ROCLANDA

(111) 1620659
(540)

(732) Kyowa Kirin Co., Ltd.
(511) 05
(111) 1501057
(540)

(732) Kuznetsov Andrei
Nikolaevich
(511) 09 14 18 24 25 35

(732) Aerie
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05

MOTELIGRA

(111) 1506096
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) NOVARTIS AG
(511) 05

Virobuster

(111) 1501006
(540)

SELTOS

FABHALTA

(111) 1530634
(540)

ROASTELIER
(732) Întreprinderea cu
capital străin Le Bridge
Corporation Limited S.R.L.
(511) 30 32 33 34

(111) 1470015
(540)

(111) 1569224
(540)

(111) 1540256
(540)

(111) 1466828
(540)

(732) "SoftUni" Ltd
(511) 41 42

(732) Kyowa Kirin Co., Ltd.
(511) 05

(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 11 30

(111) 1448348
(540)

WOOLWORTH

Ж

COCOA
COMMITMENT
(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 11

(732) Krüger GmbH & Co. KG
(511) 29 30 31 35 38 40
42

(111) 1567810
(540)

(111) 1631484
(540)

AREXVY
(732) GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
(511) 05
(111) 1631485
(540)

ARESVIQUE
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(732) GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
(511) 05

(511) 32
(111) 1639695
(540)

(111) 1634480
(540)

(732) Heineken
Brouwerijen B.V.
(511) 32 33
(111) 1641256
(540)

REXVIQUE

(111) 586074
(540)

(732) Rosen Tantau KG
(511) 31

(732) GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
(511) 05
(111) 1638289
(540)
(732) Heineken
Brouwerijen B.V.
(511) 32
(111) 1640539
(540)
(732) Heineken
Brouwerijen B.V.
(511) 32
(111) 1647003
(540)

Kaddex
(732) Heineken
Brouwerijen B.V.

176

(732) Kaddex
(511) 09 36 38 42
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs

(11) 11619
(51) 23-03
(21) Д-85/2021
(15) 6.12.2021.
(22) 15.9.2021.
(30) Д-85/2021 15.9.2021.RS
(28) 1
(54) PLOČASTI IZMENJIVAČ TOPLOTE
(73) EURO HEAT DOO., Industrijska b.b., 34000
Kragujevac, RS
(72) MARKOVIĆ Tomislav, Pjera Križanića 10, 34000
Kragujevac, RS
(74) PLAVŠA & PLAVŠA D.O.O., Strumička 51,
11050 Beograd, RS

(11) 11620
(51) 09-01
(21) Д-60/2021
(15) 17.12.2021.
(22) 21.6.2021.
(30) Д-60/2021 21.6.2021. RS
(28) 4
(54) AMBALAŽA ZA PAKOVANJE PROIZVODA
(73) KOVAČEVIĆ Ognjen, Dragana Rakića 18a, 11080
Beograd, RS
(72) KOVAČEVIĆ Ognjen, Dragana Rakića 18a, 11080
Beograd, RS
(74) PLAVŠA & PLAVŠA D.O.O., Strumička 51,
11050 Beograd, RS
(11) 11621
(51) 06-09
(21) Д-91/2021
(15) 17.12.2021.
(22) 23.9.2021.
(30) Д-91/2021 23.9.2021. RS
(28) 1
(54) JASTUK
(73) MIŠIĆ Jasmina, Kružni put Kijevo 21i,
11000 Beograd, RS
(72) MIŠIĆ Jasmina, Kružni put Kijevo 21i,
11000 Beograd, RS
178

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/5
Intellectual Property Gazette 2022/5

Д

(74) ) LACIĆ Rada, Vojislava Ilića br. 18,
11000 Beograd, RS

(11) 11622
(51) 12-15
(21) Д-93/2021
(15) 21.12.2021.
(22) 28.9.2021.
(30) 6127252 29.32021. UK, 008478317 29.3.2021. EM
(28) 1
(54) PNEUMATIK
(73) Cooper Tire & Rubber Company, 701

(11) 11624
(51) 12-11
(21) Д-98/2021
(15) 20.1.2022.
(22) 27.10.2021.
(30) Д-98/2021 27.10.2021. RS
(28) 2
(54) TRICIKL, BICIKL
(73) ŠURJANAC Žarko, Braće Gavrilović 26,
11275 Beograd, Boljevci, RS
(72) ŠURJANAC Žarko, Braće Gavrilović 26,
11275 Beograd, Boljevci, RS

Lima Avenue, Findlay, Ohio, 45840, US;
(72) Jamie L. Harris of Chippenham, UK;
(74) NAUMOVIĆ Zoran, Bulevar oslobodjenja 129,
11000 Beograd, RS

(11) 11623
(51) 03-01
(21) Д-97/2021
(15) 30.12.2021.
(22) 26.10.2021.
(30) Д-97/2021 26.10.2021. RS
(28) 1
(54) FUTROLA ZA NAOČARE
(73) TOTH Marija, Dostojevskog 15, 21000 Novi Sad, RS
(72) TOTH Marija, Dostojevskog 15, 21000 Novi Sad, RS

ЗИС / RS / IPO
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Д
(11) 11625
(51) 21-01
(21) Д-59/2021
(15) 20.1.2022.
(22) 17.6.2021.
(30) Д-59/2021 17.6.2021. RS
(28) 1
(54) KABINET ZA IGRE NA SREĆU SA VIŠE
EKRANA
(73) PREOČANIN Dušan, Grčka 30, 22305 Stari
Banovci, (RS)
(72) PREOČANIN Dušan, Grčka 30, 22305 Stari
Banovci, (RS)

(11) 11626
(51) 03-01
(21) Д-16/2021
(15) 31.1.2022.
(22) 24.2.2021.
(30) Д-16/2021 24.2.2021. RS
(28) 1
(54) TORBA ZA TROTINET
(73) STAMENOVIĆ Ana, Grge Andrijanovića 3/9,
Krnjača, Beograd , RS
(72) STAMENOVIĆ Ana, Grge Andrijanovića 3/9,
Krnjača, Beograd , RS
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(11) 11627
(51) 03-01
(21) Д-70/2021
(15) 31.1.2022.
(22) 26.7.2021.
(30) Д-70/2021 26.7.2021. RS
(28) 1
(54) KESA ZA ODEĆU
(73) STEVIĆ Miloš, Bate Bulića 49, 12000 Požarevac, RS
(72) STEVIĆ Miloš, Bate Bulića 49, 12000 Požarevac,
RS

(11) 11628
(51) 09-02
(21) Д-101/2021
(15) 31.1.2022.
(22) 23.11.2021.
(30) Д-101/2021 23.11.2021. RS
(28) 4
(54) 1.KANISTER, 2.KANISTER, 3.BOCA,
4.LEVAK
(73) RADENKOVIĆ Milorad, Ilije Garašanina 2a,
21000 Novi Sad, RS
(72) RADENKOVIĆ Milorad, Ilije Garašanina 2a,
21000 Novi Sad, RS
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.10.2021. - 15.11.2021.године:

Železnička br. 10, 21432 Gajdobra, RS, престао је да
важи дана 27.10.2021. године.

Дизајн број 10800 чији је носилац Kraft Foods
Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 6301 Zug,
CH, престао је да важи дана 20.10.2021. године.

Дизајн број 11190 чији је носилац DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING I USLUGE
"BUCK" D.O.O. BEOGRAD, Milorada Jovanovića 9,
11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 4.11.2021.
године.

Дизајн број 11232 чији је носилац
RADOJEVIĆ Ivana, Takovska 31, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 21.10.2021. године.
Дизајн број 11178 чији је носилац KIZIĆ
METAL D.O.O., Jovana Sterije Popovića 25a, 21230
Čurug, RS, престао је да важи дана 26.10.2021.
године.
Дизајн број 11224 чији је носилац
NOVAKOVIĆ Miroslav, Kralja Petra I 120, Stara
Pazova, RS, престао је да важи дана 29.10.2021.
године.
Дизајн број 11225 чији је носилац
NOVAKOVIĆ Miroslav, Kralja Petra I 120, Stara
Pazova, RS, престао је да важи дана 29.10.2021.
године.
Дизајн број 11230 чији је носилац
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE
ALING-CONEL
DOO
GAJDOBRA,
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Дизајн број 11244 чији је носилац SAVIĆ,
Čedomir, Palih boraca 79, 18430 Kuršumlija, RS,
престао је да важи дана 2.11.2021. године.
Дизајн број 11245 чији је носилац SAVIĆ
Čedomir, Palih boraca 79, 18430 Kuršumlija, RS,
престао је да важи дана 2.11.2021. године.
Дизајн број 11246 чији је носилац SAVIĆ
Čedomir, Palih boraca 79, 18430 Kuršumlija, RS,
престао је да важи дана 2.11.2021. године.
Дизајн број 11247 чији је носилац SAVIĆ
Čedomor, Palih boraca 79, 18430 Kuršumlija, RS,
престао је да важи дана 2.11.2021. године.
Дизајн број 10225 чији је носилац
HEMOTEHNA d.o.o., Pap Pala 35, 24000 Subotica,
YU, престао је да важи дана 26.10.2021. године.
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ПАТЕНТНА СТРАТЕГИЈА МИХАЈЛА ИДВОРСКОГ ПУПИНА
др Снежана Шарбох, самостални саветник, Одељење за машинство, електротехнику и општу технику
Саша Здравковић, самостални саветник, Одељење за машинство, електротехнику и општу технику

I

Увод

Иако нас још само три године деле од 90-то
годишњице смрти Михајла Пупина (1854-1935),
његово дело - патенти и научни рад - и даље се цене
и примењују широм света. Међутим, ништа мање
значајан није био ни његов педагошки рад на
Универзитету Колумбија. Довољно је поменути да је
међу његовим студентима било неколико научника добитника Нобелових награда (Роберт Миликан,
Едвин Хауард Армстронг, Исидор Раби).
Посебну част му је указао УНЕСКО који је 2015.
годину прогласио годином у којој је прослављено 100
година од почетка нове ере у емитовању радио таласа –
ере стварања света телекомуникација, на заједнички
предлог Републике Србије и Сједињених Држава.
Пупинов живот и рад су детаљно описани у
његовој аутобиографији “From immigrant to inventor”,
која је прво објављена септембра 1923. године на
енглеском језику, а на српски језик је превео уредник и
новинар Милан Јевтић из Бечкерека (данашњег
Зрењанина) и штампана је у издању Матице Српске
1929. године под називом “Са пашњака до научењака”.
Ова књига, која на најлепши начин приказује
живот нашег научника, због своје велике популарности у
Сједињеним Државама у то време добила веома
позитивне критике и преведена је, између осталог, на
шпански, шведски, јапански, француски, немачки,
словеначки и руски језик. За своје литерарно дело 1924.
године он је добио Пулицерову награду за најбоље
издање мемоара или аутобиографију у 1923. години.
Био је носилац бројних признања и почасних
доктората Универзитета Колумбија, Принстона,
Њујоршког универзитета, Француске академије
наука, као и Српске академије наука. Поред тога,
1919. године добио је Едисонову медаљу. Такође се
ангажовао и у политици, пре свега на страни српског
народа захваљујући личном пријатељству са
америчким председником Вудроом Вилсоном. Био је
и конзул Краљевине Србије од 1911. године.
Ипак, најзначајније дело Михајла Пупина
представљају његови проналасци. Иако постоје
одређени изузеци, као што је Пупинов рани рад у
области рентгенског зрачења (откриће секундарних
зрака емитованих из претходно озрачених тела, као и
поступак за скраћивање времена зрачења при
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добијању рентгенских снимака које није пријавио за
заштиту), Пупин је ипак највећи број својих
проналазака заштитио патентима.
II

Патенти Михајла Пупина

Своју прву пријаву патента у Сједињеним Државама
Пупин је поднео 14.12.1893. године за проналазак под
називом Apparatus For Telegraphic Or Telephonic
Transmission, односно апарат за телеграфски или
телефонски пренос, за који је добио патент US 519,346
непуних 5 месеци касније. Поменути уређај омогућио је
превазилажење проблема слабљења и изобличења
телеграфских сигнала и звучних информација које су
представљале велику препреку у примени дужих жичаних
или кабловских веза. Још брже, после непуна три месеца
је добио патент US 519,347 за следећи проналазак под
називом Transformer For Telegraphic, Telephonic Or Other
Electrical
Systems,
односно
трансформатор
за
телекомуникационе и друге електричне системе.
Међутим, са трећом пријавом патента Пупин је имао
доста проблема. Наиме, патент US 707,007 за проналазак
под називом Multiple Telegraphy, односно вишеструка
телеграфија добио је после поступка који је пред
Америчким заводом за патенте трајао скоро 7 година, јер
је Пупинова пријава била у почетку одбијана на патенте
других проналазача, али је на крају ипак донета одлука у
његову корист. Од наредних Пупинових патената,
најзначајнији је поменути патент за калемове број US
652,230 под називом Art Of Reducing Attenuation Of
Electrical Waves And Apparatus Therefore који чини целину
са следећим патентом број US 652,231, јер су оба настала
на основу исте пријаве. У овом периоду Пупиновог
стваралаштва који је обухватао период од 1893. до 1903.
године Пупин је добио укупно 14 патената из области
електротехнике, а посебно телекомуникација. У то време
је пријаве подносио самостално, са изузетком патента US
697,660 за машину прилагођену за намотавање његових
калемова, коју је припремио заједно са Семјуелом В.
Балчом.
Уследила је пауза до 1915. године када следи серија
од шест патената које је добио заједно са својим
студентом и сарадником, каснијим нобеловцем Едвином
Хауардом Армстронгом. Ово нису били једини случајеви
Пупинове сарадње са другим стручњацима на
обезбеђивању патентне заштите за проналаске до којих су
дошли заједничким радом, јер је касније добио по један
патент са Милардом Кол Спенсером и Хенријем Френком
Хербигом.
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Велики број патената које је реализовао у овом
периоду, који траје до његове смрти 1935. године,
лиценцирао је различитим компанијама, при чему је
права на највећи број патената откупила компанија
Westinghouse Electric & Manufacturing Co, а нешто
мањи Commercial Cable Company. Проналасци које је
штитио овим патентима припадају областима
телекомуникација, телефоније и радиотехнике, а
посебно техници жичне телеграфије, тзв. вишеструке
телеграфије, којом је омогућено слање великог броја
телеграма на само једној линији. Пупинови
проналасци омогућили су не само земаљске
телефонске и телеграфске везе на дугим дистанцама,
већ је такозвана пупинизација омогућила и примену
подморских комуникационих каблова. Његов рад је
обухватио чак и област електронике, којом се бавио
заједно са Едвином Армстронгом, а реализовао је и
електричне филтере и звучне генераторе, што
потврђује његов вишеструки таленат.
За последњи, тридесетпети Пупинов амерички
патент US 2,150,781 пријава је поднета 9. јула 1936.
године, дакле тек после његове смрти. Патент за
проналазак под називом „Telegraph system“, односно
телеграфски систем је издат Пупиновој ћерки
Варвари Пупин Смит дана 14. марта 1939.године.
Поред Сједињених Држава, Пупин је своје
проналаске штитио широм света. Данас су познатa
укупно 142 Пупинова патента из 30 различитих земаља.
Од тога 42 патента представљају основне патенте
(односно оне за које је поднета прва пријава патента),
док постоји 100 њихових аналога (то јест патената за које
су пријаве поднете после прве пријаве патента).
Међу овим патентима, из више разлога су
најинтересантнији британски патенти. Као прво,
највећи број Пупинових иностраних патената потиче
из Велике Британије. Још важнија је чињеница да од
укупно 17 британских патената за њих шест не
постоје одговарајући амерички патенти. То значи да
и ових шест британских патената представљају
основне патенте, а то су следећи: GB 13,205 (1895),
GB 16,529 (1902), GB 101,702, GB 139,494, GB
139,498 и GB 232,183. Иначе, предмет ових пријава
представљају Пупинови проналасци из различитих
области електротехнике.
Осим њих, посебно значајан патент je
француски патент FR 241.060 објављен 24.12.1894.
године за пумпу за подизање течности на веће
висине, који такође представља један од основних
Пупинових патената.
III

Патентна стратегија Михајла Пупина

Анализа патентне стратегије Михајла Пупина
указује на бројне сличности са оном коју је
примењивао његов земљак и савременик Никола
ЗИС / RS / IPO

Тесла. Као прво, Михајло Пупин је, попут Тесле,
првенствено био заинтересован за лиценцирање
својих патената, док му производња није била од
примарног значаја, по чему се обојица разликују од
Томаса Едисона, коме је то била важна делатност
(мада не и једина).
Исто тако, Пупинова патентна стратегија је од
самог почетка имала глобални карактер, чак у нешто
већој мери од Теслине. Обојица су своје проналаске
штитили како у индустријски развијеним земљама,
тако и у извесним економски развијенијим и/или
значајнијим колонијама тадашњих колонијалних
сила. Иако је Тесла имао већи укупан број патената
(тренутнo познати број износи 311), Пупин је своје
проналаске заштитио у већем броју земаља (30
земаља према 27 земаља из којих потичу Теслини
патенти), на свих пет континената.
Међутим, за разлику од Тесле, Пупин никада није
имао сопствену компанију. Друга значајна разлика
између њих двојице огледа се у томе што је Тесла увек
самостално наступао као подносилац пријава, док је
Пупин у већем броју случајева имао супроналазаче –
експерте са којима је сарађивао или своје студенте, са
којима је радио у својој лабораторији на Универзитету
Колумбија. Најплоднију сарадњу остварио је са Едвином
Хауардом Армстронгом, мада треба поменути и имена
Спенсера Кол Миларда и Хенрија Френка Хербига,
којима је такође био професор.
Један пример како је Пупин спроводио своју
патентну стратегију може се сагледати на примеру
Њуфаундленда. Њуфаундленд је велико острво на
североисточној обали Северне Америке, које затвара
ушће реке Сен Лоренц. Иако је Њуфаундленд од 1825.
године био британска колонија, 1907. године је добио
статус доминиона, чиме је стекао специфичну врсту
самоуправе, иако је и даље био формално зависан од
Велике Британије. Ово се променило тек 1949. године,
када се после одржаног референдума Њуфаундленд
придружио Канади поставши њена десета провинција
(данас: Њуфаундленд и Лабрадор).
Међутим, у другој половини XIX века,
географски положај Њуфаундленда, као копна
сразмерно блиског Великој Британији, прецизније
Ирској, учинио га је веома значајним за успостављање
прекоокеанских телеграфских веза. Наиме, после више
неуспешних покушаја, 1866. године положен је први
трансатлански телеграфски кабл који је повезивао
Њуфаундленд и Ирску. Тиме је по први пут остварена
директна комуникациона веза између становништва са
две стране Атланског океана. У периоду до 1894.
године уследило је полагање још пет комуникационих
подморских каблова дуж ове трасе. О њиховом значају
говори чињеница да су коришћени пуних сто година –
све до 1965. године.
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Управо је значај Њуфаундленда у остваривању
ове комуникационе кабловске везе привукао пажњу
Михајла Пупина при доношењу одлука где да
заштити своје проналаске. Имајући у виду да је
његов најзначајнији проналазак – калемови који су
касније названи по њему – везан за овај тип
комуникационе технологије, Пупин је решио да у

Њуфаундленду заштити патентима чак шест својих
проналазака. Ово је било могуће, због тога што је
Њуфаундленд издавао сопствене патенте, иако је био
британски доминион. Листа Пупинових патената из
Њуфаундленда дата је у следећој табели 1:

Табела 1 – листа патената Михајла Идворског Пупина издатих у Њуфаундленду
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив проналаска (енглески/српски)
Improvements in the art of reducing attenuation of Electrical waves, and apparatus
therefor / Побољшања поступка за смањење слабљења електричних таласа и
апарат за то
Art of reducing attenuation of Electrical waves and apparatus therefor / Поступак
за смањење слабљења електричних таласа и апарат за то
Apparatus for reducing the attenuation of Electrical waves / Апарат за смањење
слабљења електричних таласа
Electric Pulse Generator / Генератор електричних импулса
Methods of and apparatus for amplifying Electric Signal Impulses / Поступци и
апарат за појачање електричних сигналних импулса
Methods of Balancing Wave Conductors / Поступци за уравнотежење таласних
проводника

Анализа ових патената показује да се ради
искључиво о аналозима Пупинових америчких патената,
које је такође добио и у Сједињеним Државама и Канади.
Прва три патента, издата између 1901. и 1903. године,
односе се на његове калемове и њихова усавршавања.
Друга група патената, која потиче из периода
између 1925. и 1928. године, везана је за Пупинове
проналаске из области кабловских комуникација.
Један од њих, под бројем 656, Пупин је добио заједно

Број
патента

Датум
објаве

-

март 1901.

-

јун 1903.

-

јун 1903.

650

31.03.1925.

656

25.04.1925.

834

10.11.1928.

са Хенријем Френком Хербигом, док у осталим
случајевима представља јединог носиоца. За разлику
од прва три патента, он је ове патенте лиценцирао
компанији Commercial Cable Company из Њујорка.
Пупин је имао значајну сарадњу са овом компанијом,
која је радила на полагању новог подморског
океанског кабла у циљу разбијања монопола који је
постојао на претходно постављеним трансатланским
кабловима.

Део странице из "Year book and almanac of Newfoundland"
са објавом Пупиновог и Хербиговог патента број 656
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Из горе наведеног се види да је Пупинова
одлука
да
заштити
своје
проналаске
у
Њуфаундленду, чија привреда се у то време
заснивала скоро искључиво на рибарству, била
стратешки добар избор, јер је била усмерена на
иностране инвеститоре у области кабловских
комуникационих технологија, а пре свега америчке,
којима је Њуфаундленд представљао значајну базу за
техничке и привредне активности. Пупин је на овај
начин проширио своју сарадњу са поменутом
компанијом, са којом је већ сарађивао у другим
земљама (Сједињене Државе, Канада, Немачка,
Француска, Шпанијa) и уједно је добио одговарајуће
лиценцне накнаде за своје патенте.
За разлику од њега, ниједан други српски
проналазач из овог периода, укључујући и Николу
Теслу, није имао такав интерес, због чега горе
наведени патенти представљају једине патенте
одобрене неком од српских проналазача у периоду у
коме је Њуфаундленд издавао сопствене патенте.
IV
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