
 

 

Гласник 

интелектуалне својине  

Intellectual Property gazette 2022/5a

Београд / Belgrade 2022/5a  



 

Издаје и штампа: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5, Београд, Србија 
Телефони: 011 20 25 800 (централа); факс: 011 311 23 77 

Е-mail: zis@zis.gov.rs 
www.zis.gov.rs 

НАСЛОВНА СТРАНА / Title page 

НАСЛОВНА СТРАНА / Title page 

 

 

ГЛАСНИК 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

INTELLECTUAL PROPERTY GAZETTE      

               

Објава пријава Жигова 
Publication of Trademarks Applications 

ГЛАСНИК 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ 
Година 

излажења 

CII 
2022 број 5a 

Датум 

објављивања: 

16.05.2022. 

Београд 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/5a 

Intellectual Property Gazette  2022/5a  

ЗИС / RS / IPO 

 

3 

САДРЖАЈ / Contents 
 

 

ЖИГОВИ / Trademarks ................................................................................................................................................. 5 

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications ............................................................. 6 

 

 



 

 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/5a 

Intellectual Property Gazette  2022/5a 

4 ЗИС / RS / IPO 

 

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   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

  Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT) 
  Европски патентни биро (EPO) 

  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

  Евроазијска патентна организација (EAPO) 
  Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI) 

  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

  Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG) 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 

Recommendation concerning 

bibliographic data 

relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

Датум објаве пријаве жига (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 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или жига 

гаранције 

(551) Indication to the effect that the mark is a collective 

mark, a certification mark or a guarantee mark 

Тродимензионални знак (554) Three-dimensional mark 

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

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига (730) Name and address of the applicant or the holder of the 

registration 

Име и адреса пријавиоца (731) 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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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications 
 

 

(210) Ж- 2021-818 (220) 12.05.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Владимир Лабат Ровњев, Фрушкогорски пут 

195, 21208, Сремска Каменица, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.03; 24.15.07; 25.12.01; 26.01.04; 26.01.16; 

26.01.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.05; 29.01.06  

(591) наранџаста, бела, жута, љубичаста.  

(511) 16  фотографије; материјали за обуку и наставу 

нарочито дијаграми, графички прикази, табеле, 

панои, штампана упутства и објашњења; урамљене 

или неурамљене литографије, слике и акварели.  

41  образовне услуге и припремање обука; 

организовање и вођење конференција, конгреса, 

симпозијума и духовно-материјалних обука и 

предавања, издавање књига и текстова; писање 

филозофских текстова; писање текстова песама; 

фотографисање.   

42  услуге индустријског и графичког дизајна.   
 

(210) Ж- 2021-819 (220) 12.05.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Луција Селаковић Лабат, Фрушкогорски пут 

195, 21208, Сремска Каменица, RS 

(540) 

 

(531) 26.02.05; 26.03.07; 27.03.15; 27.05.13; 28.05.00; 

29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06  

(591) жута, зелена, наранџаста, бела, тамно 

љубичаста.  

(511) 16  фотографије; материјали за обуку и наставу 

нарочито дијаграми, графички прикази, табеле, 

панои, штампана упутства и објешњења; урамљене 

или неурамљене литографије, слике и акварели.  

41  образовне услуге и припремање обука; 

организовање и вођење конференција, конгреса, 

симпозијума и духовно-материјалних обука и 

предавања; издавање књига и текстова; писање 

филозофских текстова; писање текстова песама; 

фотографисање.   

42  услуге графичког и индустријског дизајна.   
 

(210) Ж- 2021-820 (220) 12.05.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Владимир Лабат Ровњев, Фрушкогорски пут 

195, 21208, Сремска Каменица, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.12.01; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.12; 

27.05.17; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна,љубичаста, бела, жута, зелена.  

(511) 16  фотографије; материјали за обуку и наставу 

нарочито дијаграми, графички прикази, табеле, 

панои, штампана упутства и објешњења; урамљене 

или неурамљене литографије, слике и акварели.  

41  образовне услуге и припремање обука; 

организовање и вођење конференција, конгреса, 

симпозијума и духовно-материјалних обука и 

предавања; издавање књига и текстова; писање 

филозофских текстова; писање текстова песама; 

фотографисање.   

42  услуге индустријског и графичког дизајна.   
 

(210) Ж- 2021-821 (220) 12.05.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Владимир Лабат Ровњев, Фрушкогорски пут 

195, 21208, Сремска Каменица, RS 
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(540) 

 

(531) 01.01.10; 24.17.02; 26.01.03; 26.11.12  

(511) 6  чутуре и чутурице од обичног метала; 

акустичне скулптуре од обичног метала; статуе, 

бисте, бедаљони, привесци и уметничка дела од 

обичног метала.  

16  фотографије; материјали за обуку и наставу 

нарочито дијаграми, графички прикази, табеле, 

панои, штампана упутства и објешњења; урамљене 

или неурамљене литографије, слике и акварели.  

42  индустријски дизајн; графички дизајн.  
 

(210) Ж- 2021-1240 (220) 15.07.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) ZMAJ K DOO BEOGRAD, Јурија Гагарина 

87/57, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Срећко П. Митрић, Булевар краља 

Александра 43/6, 11000, Београд 

(540) 

MIFINE 

(511) 7  витло за риболов; машине за извлачење 

мрежа (за риболов).  

8  клешта за риболов; куке за риболов; ножеви за 

риболов; харпуни за риболов; резачи за најлон за 

риболов; харпуни за комерцијални риболов.  

11  лед мамци за риболов.  

12  колица за риболов.  

20  столице за риболов.  

22  мреже за комерцијлни риболов; мреже за риболов 

јата риба, у облику торбе.  

25  кошуље за риболов; ципеле за риболов.  

28  пловци за риболов; подвези за риболов; удице за 

риболов; вештачки мамци за риболов; заштитни 

појас за риболов; мамци за лов или риболов; 

мирисни мамци за лов или риболов; мирисни мамци 

за риболов; мреже са дршком за риболов; показатељ 

трзаја за риболов на леду; ручне мреже за риболов; 

чамци на надувавање риболов; кутије за мамце за 

риболов [риболовачка опрема]; пластични црви као 

мамци за риболов.  

37  поправка или одржавање машина и инструмената 

за риболов; пружање информација у вези са 

поправком опреме за риболов; поправка или 

одржавање машина и инструмената за риболов и 

пружање информација о томе.  

41  пружање информација о местима од значаја за 

рекреативни риболов.  
 

(210) Ж- 2021-1241 (220) 15.07.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) ZMAJ K DOO BEOGRAD, Јурија Гагарина 

87/57, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Срећко П. Митрић, Булевар краља 

Александра 43/6, 11000, Београд 

(540) 

KAIDA 

(511) 7  витло за риболов; машине за извлачење 

мрежа (за риболов).  

8  клешта за риболов; куке за риболов; ножеви за 

риболов; харпуни за риболов; резачи за најлон за 

риболов; харпуни за комерцијални риболов.  

11  лед мамци за риболов.  

12  колица за риболов.  

20  столице за риболов.  

22  мреже за комерцијлни риболов; мреже за риболов 

јата риба, у облику торбе.  

25  кошуље за риболов; ципеле за риболов.  

28  пловци за риболов; подвези за риболов; удице за 

риболов; вештачки мамци за риболов; заштитни 

појас за риболов; мамци за лов или риболов; 

мирисни мамци за лов или риболов; мирисни мамци 

за риболов; мреже са дршком за риболов; показатељ 

трзаја за риболов на леду; ручне мреже за риболов; 

чамци на надувавање риболов; кутије за мамце за 

риболов [риболовачка опрема]; пластични црви као 

мамци за риболов.  

37  поправка или одржавање машина и инструмената 

за риболов; пружање информација у вези са 

поправком опреме за риболов; поправка или 

одржавање машина и инструмената за риболов и 

пружање информација о томе.  

41  пружање информација о местима од значаја за 

рекреативни риболов.  
 

(210) Ж- 2021-1348 (220) 02.08.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju i promet 

lekova PharmaS doo, Beograd (Palilula), Viline vode 

bb, Вилине воде бб, 11000, Београд, RS 

(540) 

TRACOR 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати 

изузев препарати за кардиоваскуларне апликације 

које садрже агенс за снижавање липида; хигијенски 

производи за употребу у медицини; дијететске 

супстанце за медицинске потребе, храна за одојчад, 
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додаци исхрани; дијететски додаци, прехрамбени 

додаци за примену у медицини; фластери, материјал 

за превијање; материјали за пломбирање зуба и за 

зубне отиске дезинфекциона средства; производи за 

уништавање животињских штеточина; фунгициди, 

хербициди.  
 

(210) Ж- 2021-1356 (220) 02.08.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Давид Пајић ДАКА ДОО, Дунавска 67, 11060, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.04.03; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно сива, плава.  

(511) 6  обични метали и њихове легуре; метални 

материјали за грађевинарство и конструисање; 

металне преносиве конструкције; мали метални 

гвожђарски производи.  

7  лифтови; машински алати, електрични алати; 

мотори, осим за сувоземна возила; машинске 

спојнице и трансмисиони елементи, осим за 

сувоземна возила.  

37  постављање и поправка електричних уређаја; 

постављање и поправка лифтова; постављање и 

поправка дизалица лифтова.  40  обрађивање метала.  
 

(210) Ж- 2021-1448 (220) 20.08.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) MILOVAN KOVAČEVIĆ PR 

UGOSTITELJSKA RADNJA AMIGOS 015 

LOZNICA, Босанска 2, 15300, Лозница, RS 

(740) Адвокат Мирослав Ерцеговчевић, Булевар 

Арсенија Чарнојевића 33, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.05; 09.07.17; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 

26.04.24; 27.03.15; 27.05.04; 27.05.24; 27.07.24; 

29.01.15  

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

(511) 32  пиво; безалкохолни воћни напици; воде; 

воћни сокови; гази рана вода.   
 

(210) Ж- 2021-1529 (220) 03.09.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

KONSALTING I PROMET SPEKTAR DOO 

GORNJI MILANOVAC, Рудничка б.б., 32300, 

Горњи Милановац, RS 

(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29, 

Београд 

(540) 

SB 

(511) 16  пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање; пластична фолија за 

умотавање хране; пластичне фолије за паковање 

хране; пластични омотачи за умотавање и паковање 

хране; вишенаменске пластичне кесе; кесе од 

пластике за паковање; пластичне кесе за чување 

хране за кућну употребу; пластични материјали за 

паковање.  
 

(210) Ж- 2021-1967 (220) 17.11.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippany, 

NJ 07054, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 03.07.03; 03.07.24; 

05.03.13; 05.03.14; 26.01.15; 26.01.21; 26.01.24; 

27.05.01; 27.05.24  

(591) наранџаста и бела.   

(511) 35  добротворне услуге, наиме, организовање, 

развијање, и одржавање пројеката и иницијатива за 

проширење приступа ветеринарској нези 

незбринутој популацији, пружање хитне животињске 

неге у случају катастрофа, подршку диверзитету 

запослених, инклузију, и волонтеризам, борбу 

против зоонских болести, и подршку ветеринарским 

стручњацима; промовисање и подизање јавне свести 

о питањима и иницијативама еколошке одрживости, 

и охрабривање одрживих избора у вези са 

здравственом негом животиња и сточарством и 
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одговорном употребом антибиотика; пружање веб-

страница које садрже вести, информације и чланке у 

области еколошке одрживости и социјално 

одговорне пословне праксе која се односи на 

здравствену негу животиња и сточарске производе и 

услуге.  

36  пружање стипендија студентима ветеринарства; 

пружање грантова ветеринарским стручњацима.  
 

(210) Ж- 2021-1986 (220) 22.11.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) PYRO-TEAM DOO BEOGRAD-ZVEZDARA, 

Келтска 26, Београд-Звездара, RS 

(740) Адвокат Олга Турчиновић Макевић, Томаша 

Јежа 11/4, 11000, Београд-Врачар 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 04.05.05; 09.07.25; 23.03.10; 26.04.16; 

26.04.18; 26.04.24; 27.05.02; 29.01.15  

(591) црна, розе, наранџаста, црвена, зелена, бела  

(511) 13  средства за ватромет.  
 

(210) Ж- 2021-2109 (220) 06.12.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) VIS HEALTH d.o.o. Beograd, Гаврила 

Принципа 43, Београд-Савски венац, RS 

(740) Милена Кривокапић Живић, Максима Горког 

29/2, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.06  

(591) бела, сива, сребрна  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

средства за бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње. фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди. 

21  кућне или кухињске справе и посуде; посуђе и 

прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика; 

чешљеви и сунђери; четке, изузев кичица;материјали 

за прављење четки; прибор за чишћење; непрерађено 

или полупрерађено стакло; необрађено или 

полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла; 

стакларија; порцелан и грнчарија.  
 

(210) Ж- 2021-2124 (220) 06.12.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) ДОМ ЗДРАВЉА MEDIGROUP ДР РИСТИЋ, 

Париске комуне 26, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.05.01; 26.04.18; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12  

(591) тиркизна, сива  

(511) 39  aмбалажирање и складиштење робе и 

пакета; амбалажирање предмета за превоз; 

амбалажирање робе за продају; достава докумената; 

изнајмљивање гаража; компјутеризовани пренос 

информационих услуга; консултантске услуге које се 

односе на складиштење и превоз робе; физичко 

складиштење електронски сачуваних података и 

докумената; складиштење робе; превоз лица и робе; 

превоз амбулантним колима.   

44  акушерске и гинеколошке услуге; амбулантна 

медицинска нега; гинеколошке услуге; естетска и 

пластична хирургија; здравствена нега; 

изнајмљивање медицинске опреме; киропрактика, 

физиотерапија, акупунктура, остеопатија, спортска 

медицина, масажа и парамедицинске услуге; 

козметичке услуге за негу тела; консултантске 

услуге у подручју исхране; медицинска помоћ; 

медицинска нега; медицинске и здравствене услуге у 

клиникама; медицинске и здравствене услуге; 

медицинске консултације; медицинске услуге; 

медицинске услуге у вези са вађењем, третирањем и 

обрадом људске крви, крви из пупчане врпце, 

људских ћелија, матичних ћелија и коштане сржи; 
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медицинске услуге у вези са вађењем, третирањем и 

обрадом људске крви; медицинске услуге у области 

лечења хроничних болова; медицинско саветовање; 

нега болесника; терапеутске услуге; услуге 

лекарских прегледа; услуге медицинских анализа за 

потребе дијагностике и лечења које пружају 

медицинске лабораторије; услуге медицинских 

клиника; прикупљање и чување људске крви.   
 

(210) Ж- 2021-2200 (220) 21.12.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

INDER 

(511) 6  обични метали и њихове легуре, руде; 

метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

неелектрични каблови и жице од обичног метала; 

ситни метални гвожђарски предмети; метални 

контејнери за складиштење или транспорт; сефови; 

сидра; метални плутајући молови за привезивање 

бродова; поморска сидра; легуре обичних метала; 

плоче за сидрење; металне значке за возила; звона; 

метални неелектрични каблови; металне кабловске 

спојнице, неелектричне; метални ланци; металне 

спојке за каблове и цеви; метални спремници; 

металне платформе за скокове у воду; метална 

постоља за заставице; металне лестве;  металне браве 

за возила; метална роба, а нарочито, метални 

карабинери; металне покретне степенице за 

укрцавање путника; метални ступови; металне 

колотуре (осим за машине); метална ужад; метални 

монтажни носачи.  

7  мотори за возила и поморска возила; погонске 

машине за возила и поморска возила; аутоматски 

бродски уређаји за претовар расутог терета; машине 

за центрирање каросерије и оквира возила и њихови 

структурни заменски делови; филтери за ваздух за 

моторе и погонске машине за возила; цилиндри за 

моторе возила; генератори за поморска и копнена 

возила; уређаји за паљење мотора копнених и 

поморских возила; пнеуматски и хидраулични 

компресори за возила; пумпе за уље за копнена и 

поморска возила; хедери као делови издувног 

система возила; пумпе за воду за копнена и поморска 

возила; делови возила, наиме кућишта мотора; 

делови возила, наиме  уљни хладњаци; делови 

возила, наиме, чепови и капице за спремнике уља; 

делови возила, наиме спремници уља; механички 

делови мотора за копнена и поморска возила; 

штапићи за мјерење нивоа уља у возилима; зупчасти 

ремени за моторе за копнена и поморска возила; 

ваздушни компресори за возила; мотори брисача 

ветробрана за поморска или копнена возила; жице за 

паљење за моторе возила; електронска паљење за 

возила; металне заптивке мотора за возила.  

9  чамци за спасавање; поморски компаси; наутички 

дубиномери; бове за спасавање, означавање и 

сигнализацију; прслуци за спасавање.  

12  копнена и поморска возила и делови и додаци за 

иста; саставни делови и компоненте за погонске 

склопове у виду електричних мотора за копнена и 

поморска возила; каросерије за поморска возила; 

цераде кројене за поморска возила; кожни интеријер 

возила израђен по наруджби; пресвлаке за возила; 

електрична копнена и поморска возила; делови 

електричних возила, наиме мотори; брисачи 

ветробранских стакала; поморска возила високих 

перформанси која се у потпуности покрећу 

електричним батеријама; седишта возила; мотори за 

копнена и поморска возила; носачи мотора за 

копнена возила; ознаке за возила; јастуци за седишта 

возила; огледала за возила; специјално направљене 

куке за возила за држање додатака за возила; 

ветробранска стакла за возила; противпровални 

уређаји за возила; штитници за седишта возила; 

структурални делови за поправак копнених и 

поморских возила; каросерије копнених и поморских 

возила; метлице ветробранских брисача за возила; 

прозорска стакла за возила; противпровални аларми 

за возила; појасеви за седишта за употребу у 

возилима; додатна опрема за возила, а нарочито, 

торбе, мреже и послужавници  за организацију у 

аутомобилу специјално прилагођени за уградњу у 

возилима; сигурносни појасеви за седишта возила; 

електрична возила, наиме аутомобили, камиони, 

чамци; бицикли; централне браве за моторна возила; 

алармни системи за моторна возила; приколице за 

поморска возила.  

16  папир и картон; штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; лепкови за 

канцеларијске или кућне потребе; материјали за 

цртање и материјали за уметнике; кичице; наставни и 

образовни материјал; пластичне омоти, фолије и кесе 

за умотавање и паковање; штампарска слова, 

клишеи; штампани приручници на пољу одржавања 

и поправке возила; оловке; налепнице.  

18  кожа и имитација коже; животињске коже и 

крзна; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и 

сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и 

седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за 

животиње; торбе за књиге; школске торбе; кофери и 

путне торбе; кишобрани; торбе за путовања; 

несесери за средства за хигијену који се продају 

празни; торбе за шминку које се продају празне; 

кожне торбе.  
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21  кућне или кухињске справе и посуде; посуђе и 

прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика; 

чешљеви и сунђери; четке, осим кичица; материјали 

за прављење четки; прибор за чишћење; необрађено 

или полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла; 

стакларија, порцелан и грнчарија; шоље и кригле; 

боце, које се продају празне; кутије за ручак; 

необрађено стакло за прозоре возила; стакла за 

сигнална светла или фарове за возила.  

24  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство; завесе од текстила или пластике; 

пешкири; пешкири за плажу; ћебад; завесе за 

прозоре.  

25  одећа, обућа, покривала за главу; одевни 

предмети, наиме мајице, дуксерице, џемпери, 

шорцеви, панталоне, кошуље, јакне, капути, капе, 

обућа; покривала за главу, наиме, спортске капе, 

капе, штитници од сунца; капе за одојчад, бебе, тек 

проходалу децу и децу; једноделна одећа за бебе и 

тек проходалу децу; одећа за бебе.  

26  чипка, узице и вез, и позамантеријске траке и 

врпце; дугмад, копче и петље, шпенадле и игле; 

вештачко цвеће; украси за косу; вештачка коса; 

платнене закрпе за одећу; украсне платнене закрпе.  

35  оглашавање; пословно управљање; пословна 

администрација; канцеларијски послови; управљање 

системима електричних акумулатора који се састоје 

од бежично прикључених електричних акумулатора 

са уграђеним софтвером  на даљинско ажурирање и 

фирмвером и подржавајућим софтвером за чување и 

пражњење сачуване електричне енергије за друге, за 

пословне потребе и услуге пословног саветовања у 

вези са наведеним; заступништво у области 

поморских возила и возила; услуге малопродајних 

продавница, оутлета и поп-уп продавница у области 

поморских возила и возила; услуге пословног 

саветовања, наиме, пружање помоћи у развоју 

пословних стратегија; саветовање  у области 

енергетске ефикасности у вези са соларном и 

обновљивом енергијом; пружање услуга саветовања 

о куповини и консултантске услуге потрошачима за 

куповину поморских возила и возила; пружање 

услуга онлине информативних именика који садрже 

информације у вези са возилима и станицама за 

пуњење.  

40  рециклирање отпада и смећа; пречишћавање 

ваздуха и обрада воде; услуге штампања; 

конзервисање хране и пића; израда возила по 

наруджби; изнајмљивање бежично прикључених 

електричних акумулатора са уграђеним софтвером и 

фирмвером на даљинско ажурирање за чување и 

пражњење сачуване електричне енергије ради 

стабилизације и испуњавања захтева за електричном 

енергијом и циљном потрошњом; акрилна завршна 

обрада возила.  
 

(210) Ж- 2021-2211 (220) 22.12.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 

One World Trade Center, New York, NY, 10007, US 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,  

11060, Београд 

(540) 

SELF 

(511) 9  апарати и инструменти истраживачки, 

откривање, тестирање, 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 података; медији који су снимљени и 

који се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

дигитални или аналогни медији за снимање и 

складиштење; механизми за апарате који се покрећу 

кованицама; 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; 
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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 

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 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 

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, 
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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 

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 

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, 
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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 

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- 2021-2254 (220) 28.12.2021. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) NATURA ECO doo, Пере Тодоровића 18/18, 

11030 Београд-Чукарица, RS 

(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

индустрији; непрерађене пластичне материје; 

лепљиве супстанце које се употребљавају у 

индустрији; хемијски адитиви за бетон; хемикалије 

за аерацију бетона; средства за одвајање од калупа за 

употребу са бетоном; хемијски додаци за бетон и 

цемент; аглутинати за цемент; убрзивачи везивања 

цемента; хемикалије за водоотпорност цемента, 

изузев боја; средства за конзервирање цемента, 

изузев боја и уља.  

7  машине, наиме машине за мешање и постављања 

бетона и 3Д штампачи бетона, машински алати, 

електрични алати за машине за мешање и 

постављања бетона и 3Д штампачи бетона ; мотори, 

осим за сувоземна возила; машинске спојнице и 

трансмисиони елементи, осим за сувоземна возила; 

машине за мешање бетона; машине за постављање 

бетона; 3д штампачи.  

19  грађевински материјали, неметални; круте цеви 

за градњу, неметалне; асфалт, смола, катран и 

битумен; преносиве конструкције, неметалне; бетон; 

готови бетон; индустријски бетон за употребу у 

нискоградњи; неметални калупи за изливање бетона; 

оплате, неметалне, за бетон; силикатни цемент 

[пуцолански цемент]; влакнасти цемент; цемент, 

креч и друга хидраулична везива, малтер, малтер, 

бетон, агрегати и сва роба од цемента и бетона, 

специјални цементи.  

37  грађевинске услуге; услуге инсталирања и 

поправљања машина за мешање и постављања 

бетона и 3Д штампача;  изнајмљивање машина за 

пумпање бетона; изнајмљивање мешалица за бетон; 

изнајмљивање пумпи за бетон; услуге изградње 

помоћу бетона; услуге обнављања бетона; услуге 

подизања и поправке бетона; услуге полирања 

бетона; услуге поправке бетона; услуге поравнања 

бетона; услуге пумпања бетона; изнајмљивање 

грађевинске опреме, мешалица за бетон, пумпи за 

бетон и кранова; изнајмљивање 3д штампача; 

одржавање 3д штампача; поправка 3д штампача.  
 

(210) Ж- 2022-41 (220) 14.01.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Jovica Rajić pr VINSKA KUĆA RAJIĆ, 

Вукице Митровић 16, 26222, Баваниште, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24  

(591) сива позадина са златним словима.   

(511) 33  алкохолна пића; вино; дестилована пића.  
 

(210) Ж- 2022-103 (220) 26.01.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Simply Orange Juice Company, One Coca-Cola 

Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

SIMPLY 

(511) 32  пиво.  

33  алкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  
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(210) Ж- 2022-166 (220) 04.02.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) INTEGRAL ENERGY DOO NOVI BEOGRAD, 

Булевар Михаила Пупина 10Ж, 11070, Београд, RS 

(740) Шундерић Б. Бојан, Теразије 29, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(591) Црна, бела  

(511) 34  дуван и замена за дуван; производи на бази 

дувана које треба загрејати; цигарете које садрже 

замену дувана, које нису за медицинску употребу; 

бездимне цигарете; електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; артикли за пушаче.  
 

(210) Ж- 2022-228 (220) 10.02.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) ШЧОЛКОВО АГРОХИМ ДОО БЕОГРАД-

ВОЖДОВАЦ, Ул. 28. јуна број 30, 11000, Београд-

Вождовац, RS 

(740) Дејан Цвијановић, адвокат, Хиландарска 24, 

11000, Београд 

(540) 

ASSAMBLY SC 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу; 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2022-245 (220) 11.02.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 08.01.19; 08.01.23; 19.03.05; 27.05.02; 

27.05.03; 29.01.15  

(591) плава Pantone 299C, плава Pantone 7690C, 

црвена, сива, бела, браон, црна.  

(511) 30  чоколадни производи; посластице.  
 

(210) Ж- 2022-246 (220) 09.02.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Александар Ђорђевић, Војводе Путника 10, 

12000, Пожаревац, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.01; 05.07.07; 05.11.15; 05.13.08; 25.01.06; 

27.01.12; 27.05.01; 29.01.15  

(591) тамно зелена, зелена, светло зелена, сиво 

зелена, светло наранџаста.  

(511) 31  сирови и непрерађени пољопривредни 

производи и шумарски производи; свеже печурке и 

свеже тартуфе.  

32  пиво; пивски слад; сладовина; безалкохолна пића; 

освежавајућа безалкохолна пића.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; услуге 

кетеринга; ресторанске услуге; услуге барова и 

кафетерија.  
 

(210) Ж- 2022-250 (220) 14.02.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) LABORATOIRES THEA (Company organized 

under the laws of France), 12, rue Louis Blériot, Zone 

Industrielle du Brézet, 63100 CLERMONT-FERRAND, FR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

ZABAK 

(511) 5  офталмолошки производи и препарати.  
 

(210) Ж- 2022-333 (220) 25.02.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) NATURALAB DOO BEOGRAD-NOVI 

BEOGRAD, Др Ивана Рибара 62, 11000, Београд, RS 

(740) Снежана Ђокић, адвокат, Ресавска 84,  

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.15; 27.05.17; 

27.07.01; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, сива  

(511) 5  адстригенти за медицинске намене; ађуванти 

за медицинске потребе; акаи прах као додатак 

исхрани; акарициди [средства против гриња]; 

аконитин; албумински додаци храни за медицинску 

употребу; албумински препарати за медицинску 

употребу; алгинати за фармацеутске намене; 

алгинати као дијететски додаци; алгициди; алдехиди 

за фармацеутску употребу; алкални јодиди за 

фармацеутску употребу; алкалоиди за медицинску 

употребу; алкохол за фармацеутске намене; алое 

вера препарати за фармацеутске намене; алуминијум 

ацетат за фармацеутску употребу; амино киселине за 

ветеринарску употребу; амино киселине за 

медицинску употребу; аналгетици; ангостурска кора 

за медицинске сврхе; анестетици; антибактеријска 

средства за прање руку; антибактеријски сапуни; 

антибиотици; антикриптогамни препарати; 

антипаразитске огрлице за животиње; 

антипаразитски препарати; антисептици; 

антисептички памук, вата; анти-уринарни препарати; 

асептични памук; ацетати за употребу у фармацији; 

ациди за фармацеутске потребе; бадемово млеко за 

фармацеутску употребу; бактеријски отрови; 

бактеријски препарати за употребу у медицини и 

ветерини; бактериолошки препарати за медицинску 

и ветеринарску употребу; беланчевине као 

дијететски додаци; бизмутски препарати за 

фармацеутску употребу; биљка сарсапарила за 

медицинску употребу; биљна влакна, дијететска; 

биљни екстракти за медицинске намене; биљни 

екстракти за фармацеутске намене; биљни чајеви за 

медицинске сврхе; биолошки препарати за употребу 

у ветерини; биолошки препарати за употребу у 

медицини; биоциди; бисерни прах за медицинску 

намену; блато за купање; бомбоне за освежавање 

даха за употребу у фармацији; боце са кисеоником, 

пуњене, за медицинске намене; брашно за 

фармацеутску употребу; брашно од семена лана за 

фармацеутске намене; бромин за фармацеутску 

употребу; вакцине; вата за медицинску употребу; 

ватирани штапићи за медицинску употребу; 

везиканти; ветеринарски препарати; витамински 

препарати; вода матичњака за фармацеутску 

употребу; газа за медицинску употребу; газа за 

превијање; галска киселина за фармацеутску 

употребу; гасови за медицинску употребу; гаћице, 

упијајуће, за инконтиненцију; гвајакол за 

фармацеутску употребу; гелови за масажу за 

медицинску употребу; гелови за сексуалну 

стимулацију; гермициди; глицерин за медицинску 

употребу; глицерофосфати; глукоза за медицинску 

употребу; глукоза као додатак исхрани; голард вода, 

оловна; горчица за фармацеутску употребу; грудни 

улошци за дојење; гума за зубарску употребу; гума 

за медицинске сврхе; гумигут за фармацеутску 

употребу; гурјум балзам за медицинску употребу; 

дезинфекциона средства; дезинфекциона средства за 

хемијске тоалете; дезинфекциона средства за 

хигијенске сврхе; дезинфекциони сапуни; 

дезодоранси за одећу и текстил; дезодоранси за 

посуде са песком за кућне љубимце; дезодоранси, 

који нису за људе и животиње; декокти, увари за 

фармацеутску употребу; дермални филери за 

убризгавање; детерџенти за медицинску употребу; 

дигиталин; дијагностички препарати за ветеринарску 

употребу; дијагностички препарати за медицинску 

употребу; дијагностички реагенсни биомаркери за 

медицинску употребу; дијастазе за медицинску 

употребу; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; дијететски 

додаци за животиње; дијететски напици прилагођени 

за медицинску употребу; додаци за минералну храну; 

додаци исхрани; додаци исхрани са козметичким 

дејством; дрвени угаљ за фармацеутску употребу; 

екстракти дувана [инсектициди]; екстракти хмеља за 

фармацеутску употребу; еликсири [фармацеутски 

препарати]; ензими за ветеринарску употребу; 

ензими за медицинску употребу; ензими као додатак 

исхрани; ензимски препарати за ветеринарску 

употребу; ензимски препарати за медицинску 

употребу; ергот за фармацеутску употребу; естри за 

фармацеутску употребу; етри за фармацеутску 

употребу; еукалиптол за фармацеутску употребу; 

еукалиптус за фармацеутску употребу; жвакаћа гума 

за употребу у медицини; желатин за медицинску 

употребу; живина маст; живин хлорид [фунгицид]; 

завоји за превијање; завоји, медицински; замрзнута-

сушена храна прилагођена за медицинске сврхе; 

замрзнуто-сушено месо прилагођено за медицинске 

намене; зубарска мастика; зубарски амалгами; 

зубарски лак; зубарски цемент; зубни амалгами од 

злата; изотопи за медицинску употребу; 

имуностимулатори; инсектициди; инсектицидне 

ветеринарске купке; инсектицидни шампони за 

животиње; ирска маховина за медицинску употребу; 

јалапа; јастучићи за чукљеве; јод за фармацеутску 

употребу; јодиди за фармацеутску употребу; 

јодоформ;  јојоба, лековита; казеин као додатак 

исхрани; калијумове соли за медицинску употребу; 
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камфор за медицинску употребу; камфорово уље за 

медицинску употребу; канабис за медицинске 

намене; кандирани шећер за медицинску употребу; 

капсуле за лекове; капсуле за фармацеутску 

употребу; капсуле од дендримера за фармацеутске 

препарате; карболинеум [паразитицид]; каустици за 

фармацеутску употребу; каустичне оловке; кашне 

облоге; кашне облоге од слачице; квасац за 

фармацеутску употребу; квасац као додатак исхрани; 

квасија за медицинску употребу; квебрако за 

медицинску употребу; кедровина за употребу у 

одбијању инсеката; кинин за медицинске намене; 

кинин за медицинску употребу; кисеоник за 

медицинске сврхе; кокаин; колаген за употребу у 

медицини; колодион за фармацеутску употребу; 

коморач за медицинску употребу; компресе [завоји]; 

контрацептивни сунђери; кора биљке кондуранго за 

медицинску употребу; кора дрвета за фармацеутску 

употребу; кора кротона; кора мангровог дрвета за 

фармацеутску употребу; кора миробалана за 

фармацеутску употребу; корен рабарбаре за 

фармацеутску употребу; коштани цемент за 

хируршке и ортопедске сврхе; крв за медицинску 

употребу; крвна плазма; креозот за фармацеутску 

употребу; културе биолошких ткива за ветеринарске 

намене; културе биолошких ткива за медицинске 

намене; културе микроорганизама за медицинску 

или ветеринарску употребу; купке за животиње 

[инсектициди]; купке за псе [инсектициди]; купке за 

стоку [инсектициди]; купке од кисеоника; кураре; 

кутије за прву помоћ, напуњене; лаксативи; легуре 

племенитих метала за употребу у стоматологији; 

лекови за ветеринарску употребу; лекови за курје 

очи; лекови за људску употребу; лекови за 

медицинску употребу; лекови за нерве; лекови за 

ублажавање стомачног затвора; лекови за употребу у 

стоматологији; лекови против грознице; лекови 

против знојења; лекови против знојења ногу; 

лековито биље; лепак за муве; лепкови за протезе; 

лепљиве врпце за медицинску употребу; лецитин за 

медицинску употребу; лецитин као дијететски 

додатак.; линименти [мелеми за масажу]; лосиони за 

ветеринарску употребу; лосиони за фармацеутске 

намене; лубриканти за личну сексуалну потребу; 

лупулин за фармацеутску употребу; магнезијум за 

фармацеутску употребу; марамице натопљене 

фармацеутским лосионима; маст за мужу; масти за 

ветеринарску употребу; масти за медицинску 

употребу; масти против опекотина од сунца; 

материјал за пуњење зуба; материјали за узимање 

отисака зуба; матичне ћелије за ветеринарске 

намене; матичне ћелије за медицинске намене; 

матични млеч за медицинску употребу; матични 

млеч као додатак исхрани; медицинска пића; 

медицинска средства за хигијену; медицинска 

средства за чишћење зуба; медицинска уља; 

медицинска храна за животиње; медицинске 

бомбоне; медицинске инфузије; медицинске пасте за 

зубе; медицински алкохол; медицински лосиони за 

косу; медицински лосиони за после бријања; 

медицински препарати за испирање очију; 

медицински препарати за мршављење; медицински 

препарати за раст косе; медицински сапуни; 

медицински тоници; медицински чај; медицински 

шампони; медицински шампони за кућне љубимце; 

медицински шампони за суво прање; медицинско 

блато; медицинско корење; мелеми за медицинску 

употребу; мелем против промрзлина за фармацеутске 

сврхе; ментол; минералне воде за медицинску 

употребу; миришљаве соли; млеко у праху за бебе; 

млечне формуле за бебе; млечни ферменти за 

фармацеутску употребу; млечни шећер за 

фармацеутске намене; молескин за медицинске 

сврхе; морска вода за медицинске купке; нана за 

фармацеутску употребу; наркотици; наруквице 

натопљене репелентима против инсеката; 

натријумове соли за медицинску употребу; нафтни 

желе [вазелин] за медицинску употребу; никотинске 

жваке као помоћ у одвикавању од пушења; 

никотински фластери као помоћ у одвикавању од 

пушења; нутрацеутски препарати за терапеутске или 

медицинске намене; оловка против брадавица; 

опијати; опиум; оподелдок; опотерапијски препарат; 

остаци од обраде житарица за дијететску или 

медицинску намену; отров за пацове; отрови; памук 

за медицинску употребу; папир за заштиту од 

мољаца; папир за облоге од слачице; папир за 

хватање мува; паразитициди; пастиле за кађење; 

пастиле за фармацеутску употребу; пектин за 

фармацеутску употребу; пелене-гаћице за бебе; 

пелене за бебе; пелене за инконтиненцију; пелене за 

кућне љубимце; пелене за пливање за бебе за 

вишекратну употребу; пелене за пливање за бебе за 

једнократну употребу; пепсин за фармацеутску 

употребу; пептони за фармацеутску употребу; 

пестициди; пијавице за медицинску употребу; 

пиретрум прах; пића од млечног слада за 

медицинску употребу; подлоге за бактериолошке 

културе; полен као додатак исхрани; помаде за 

медицинску употребу; помаде за фармацеутску 

употребу; порцелан за зубне протезе; прапарати за 

туширање за медицинску намену; прашак од 

кантариде; препарати за балсамовање за медицинску 

употребу; препарати за бронходилатацију; препарати 

за дезодорисање ваздуха; препарати за заустављање 

крварења; препарати за заштиту од мољаца; 

препарати за кађење за медицинску употребу; 

препарати за купање за медицинске сврхе; препарати 

за лечење опекотина; препарати за олакшање раста 

зуба; препарати за пречишћавање ваздуха; препарати 

за промрзлине; препарати за смањење сексуалне 

активности; препарати за стерилизацију; препарати 
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за стерилизацију земље; препарати за третман акни; 

препарати за уништавање животињских штеточина; 

препарати за уништавање ларви; препарати за 

уништавање мишева; препарати за уништавање 

мува; препарати за уништавање пужева; препарати за 

уништавање сувих трулих гљива; препарати за 

уништавање штеточина; препарати за хемороиде;  

препарати за чишћење контактних сочива; препарати 

микроелемената за људску и животињску употребу; 

препарати од микроорганизама за медицинску или 

ветеринарску употребу; препарати против жуљева; 

производи за попуњавање шупљина у костима 

састављени од живог ткива; прополис за 

фармацеутску употребу; прополис као додатак 

исхрани; простирке за пресвлачење пелена за бебе за 

једнократну употребу; протеини као додатак 

исхрани; протеински додаци исхрани за животиње; 

прстенови за жуљеве на ногама; пургативи [средства 

за чишћење]; пшеничне клице као додатак исхрани; 

радијум за медицинску употребу; радиоактивне 

супстанце за медицинску употребу; радиолошке 

контрастне супстанце за медицинску употребу; 

рамени повези за хируршке намене; раствори за 

контактна сочива; раствори за одстрањивање 

фластера; расхладни спрејеви за медицинске намене; 

реагенсни папир за ветеринарску намену; реагенсни 

папир за медицинску намену; репеленти за инсекте; 

репеленти за псе; рибље брашно за фармацеутску 

употребу; рицинусово уље за медицинску употребу; 

свеће за масажу за терапеутске намене; седативи; 

семе за вештачку оплодњу; семе лана за медицинску 

употребу; семе лана као додатак исхрани; 

серотерапијски лекови; серуми; сикативи [средства 

за сушење] за медицинску употребу; сирупи за 

фармацеутску употребу; скроб за дијететске или 

фармацеутске потребе; слад за фармацеутску 

употребу; сладић за фармацеутску употребу; слачица 

за фармацеутску употребу; сода бикарбона за 

фармацеутску употребу; соли за купање за 

медицинску употребу; соли за купке од минералне 

воде; соли за медицинску употребу; соли минералне 

воде; средства за вагинално испирање за медицинске 

сврхе; средства за варење за медицинску употребу; 

средства за испирање очију; средства за испирање 

уста за медицинске намене; средства за 

одстрањивање цревних глиста; средства за смањење 

апетита за медицинске сврхе; средства за уклањаље 

вашки [педикулициди]; стероиди; стикови за 

ублажавање главобоље; стоматолошки абразиви; 

стоматолошки восак за моделирање; стрихнин; 

субнитрати бизмута за фармацеутску употребу; 

сулфонамиди [лекови]; сумпорни штапићи 

[дезинфекциона средства]; сумпор у праху за 

фармацеутску употребу; сунђери за ране; таблете 

антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете за 

смањење апетита; таблете за тамњење коже; тамјан 

за одбијање инсеката; тампони за менструацију; 

тартар за фармацеутску употребу; тартар крем, за 

фармацеутску употребу; терапеутски препарати за 

купање; термална вода; терпентин за фармацеутску 

употребу; терпентинско уље за фармацеутску 

употребу; тимол за фармацеутску употребу; 

тинктура јода; тинктуре за употребу у медицини; 

торбе са лековима, преносиве, напуњене [приручне 

апотеке]; трава за пушење за медицинску употребу; 

трансплантати [жива ткива]; уље из јетре бакалара; 

уље коморача за медицинску употребу; уље од 

семена лана као додатак исхрани; уље слачице за 

медицинску употребу; унапред напуњени шприцеви 

за медицинске намене; упијајућа вата; успављујућа 

средства; фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за лечење опекотина од сунца; 

фармацеутски препарати за лечење перути; 

фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски 

препарати на бази креча; фенол за фармацеутску 

употребу; ферменти за фармацеутску употребу; 

фитотерапеутски препарати за медицинске намене; 

фластери; фластери са витаминским додацима; 

форм-алдехид за фармацеутску употребу; фосфати за 

фармацеутску употребу; фунгициди; хематогени; 

хемијска контрацептивна средства; хемијски 

препарати за ветеринарску употребу; хемијски 

препарати за лечење филоксере; хемијски препарати 

за медицинску употребу; хемијски препарати за 

третирање болести винове лозе; хемијски препарати 

за третирање болести житарица; хемијски препарати 

за третирање буђи; хемијски препарати за третирање 

житног кукоља; хемијски препарати за утврђивање 

трудноће; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; хемијски проводници за 

електрокардиографске електроде; хемијски реагенси 

за медицинску или ветеринарску употребу; хемијско-

фармацеутски препарати; хемоглобин; хемостатичке 

оловке; хербициди; хигијенске гаћице; хигијенски 

улошци; хигијенски улошци за сваки дан; хидрастин; 

хидрастинин; хидрирани хлор за фармацеутску 

употребу; хидроген пероксид за медицинску 

употребу; хируршки завоји; хируршки имплантати 

од живих ткива; хируршки лепкови; хлеб за 

дијабетичаре прилагођен за медицинску употребу; 

хлороформ; хомогенизована храна прилагођена за 

медицинске сврхе; хормони за медицинску употребу; 

храна за бебе; хранљиве супстанце за 

микроорганизме; целулозни естри за фармацеутску 

употребу; целулозни етри за фармацеутску употребу; 

цемент за животињска копита; цигарете без дувана за 

медицинску употребу; чај за асматичаре; чепићи; 

чинолин за медицинску употребу; шампони за 

уклањање вашки; шећер за медицинску употребу; 

штапићи сладића за фармацеутску употребу; 

штитници за очи за медицинске потребе.  

10  LED маске за терапеутске намене; аеросолни 
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распршивачи за медицинску употребу; акупресурне 

наруквице; акушерски апарати; антидекубитне 

подлоге; антиреуматске наруквице; антиреуматско 

прстење; апарати за анестезију; апарати за вештачко 

дисање; апарати за вибромасажу; апарати за ДНК и 

РНК тестове за употребу у медицини; апарати за 

естетску масажу; апарати за истезање у медицинске 

сврхе; апарати за клистирање за медицинску 

употребу; апарати за лечење глувоће; апарати за 

магнетну резонанцу [MRI] за медицинску употребу; 

апарати за масажу; апарати за мерење крвног 

притиска; апарати за мерење холестерола; апарати за 

мерење шећера; апарати за надимљавање за 

медицинску употребу; апарати за обнављање 

матичних ћелија за употребу у медицини; апарати за 

одређивање телесног састава; апарати за 

оживљавање; апарати за прање телесних шупљина; 

апарати за праћење откуцаја срца; апарати за 

терапију топлим ваздухом; апарати за тестирање, за 

медицинску употребу; апарати за тестирање крви; 

апарати за физичке вежбе за медицинску употребу; 

апарати и инсталације за производњу рендгенског 

зрачења, за медицинску употребу; бандажери за 

колена, ортопедски;  бандажери [потпорни 

завоји]; биомагнетно прстење за терапеутске или 

медицинске намене; биоразградиви имплантати за 

фиксирање костију; болничка носила; бочице са 

капаљком за употребу у медицини; вагинални 

шприцеви; ваздушни кревети за медицинску 

употребу; варалице [цуцле] за бебе; вентили за 

флашице за храњење; ветеринарски апарати и 

инструменти; ветеринарски инструмент за давање 

пилула; вештачка кожа за употребу у хирургији; 

вештачке вилице; вештачке дојке; вештачке очи; 

вештачки зуби; вештачки удови; вибратори за 

лежајеве; вибратори топлим ваздухом за медицинску 

употребу; водене вреће за медицинску употребу; 

водени кревети за медицинску употребу;  вреће са 

ледом за медицинску употребу; врећице за вагинално 

испирање; галвански појасеви за медицинску 

употребу; галвански терапеутски уређаји; 

гастроскопи; гипсани завоји за употребу у 

ортопедији; гумене навлаке [ножице] за штаке; 

дефибрилатори; дизалице за пацијенте; 

дијагностички апарати за медицинску употребу; 

дијализатори; дренажне цеви за медициснку 

употребу; душеци за порођај; душеци на надувавање 

за медицинску употребу; еластичне чарапе за 

хируршку употребу; електрични инструменти за 

акупунктуру; електрични јастуци за грејање, за 

медицинску употребу; електроде за медицинску 

употребу; електрокардиографи; ендоскопске камере 

за медицинске сврхе; завоји [еластични]; зубарске 

столице; зубарски апарати, електрични; зубарски 

апарати и инструменти; игле за акупунктуру; игле за 

вештачке зубе; игле за зашивање, хируршке; игле за 

медицинску употребу; имплантабилни уређаји за 

поткожно давање лека; индикаторске траке за 

мерење температуре за медицинске намене; 

инкубатори за бебе; инкубатори за медицинску 

употребу; инструменти за порођај стоке; 

инсуфлатори за удисање; инхалатори; инхалатори са 

водоником; јастуци за употребу у медицини; јастуци 

на надувавање за медицинску употребу; јастучићи за 

хлађење за прву помоћ; каниле - цевчице; капаљке за 

употребу у медицини; катгут [хируршки конац]; 

катетери; кашике за давање лека; кварцне лампе за 

медицинску употребу; клешта за кастрацију; коморе 

за инхалацију; ком преси она одећа; компресори 

[хируршки]; кондоми; контрацептивна средства, која 

нису хемикалије; концентратори кисеоника за 

медицинске намене; корсети за медицинску 

употребу; кревети направљени посебно за 

медицинску употребу; кутије за инструменте које 

користе лекари; кутије прилагођене за медицинске 

инструменте; лампе за медицинске намене; лампе за 

медицинску употребу; лампе са ултраљубичастим 

зрацима за медицинску употребу; ланцете, ножићи; 

ласери за медицинску употребу; лутке за одрасле 

[секс лутке]; масажери за десни беба; маске за 

анестезију; маске које користи медицинско особље; 

медицинске гуске и лопате; медицински апарати и 

инструменти; медицински водећи конац; медицински 

расхладни уређаји за лечење топлотног удара; 

медицински уређаји за хлађење који се користе у 

терапијској хипотермији; менструалне чашице; 

мерачи пулса; монитори телесне масноће; намештај 

посебно направљен у медицинске сврхе; нанороботи 

за медицинске намене; наруквице за медицинске 

намене; наруквице против мучнине; ножеви за курје 

очи; носиви ручни писоари; носни аспиратори; 

огледала за зубаре; операциони столови; опрема за 

заштиту од рендгенског зрачења, за медицинску 

употребу; ортодонтске гумице; ортодонтски апарати; 

ортопедска обућа; ортопедски артикли; ортопедски 

ђонови; ортопедски појасеви; офталмометри; 

офталмоскопи; песари за контрацепцију и 

подржавање материце; пипаљке [сонде] за 

медицинску употребу; пљуваонице за употребу у 

медицини; подупирачи свода стопала за обућу; 

појасеви, електрични, за медицинску употребу; 

појасеви за медицинске сврхе; појасеви за пупак; 

помични чаршави за болесничке кревете; посебни 

контејнери за медицински отпад; посуде за 

испуштање крви; посуде за медицинску употребу; 

посуде за примену лекова; посуде за урин; потпорни 

јастуци на надувавање, за медицинску употребу; 

протезе за косу; прстенови за правилно ницање зуба, 

глодалице; психијатријске кошуље; пумпе за 

медицинску употребу; пумпице за дојиље; 

радијумске цеви за медицинску употребу; 

радиолошки апарати за медицинску употребу; 
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радиолошки екоани за медицинску употребу; 

радиотерапеутски апарати; распршивачи за 

медицинску употребу; рендгенске цеви, за 

медицинску употребу; рендгенски апарати за 

медицинску употребу; рендгенски снимци за 

медицинску употребу; респиратори за вештачко 

дисање; респираторне маске за вештачко дисање; 

роботизована ексоскелетонска одела за медицинску 

употребу; рукавице за масажу; рукавице за 

медицинску употребу; секачи за таблете; секачи 

таблета; секс-играчке; сепаратори ножних прстију за 

ортопедске намене; скалпели; слушна помагала; 

слушне трубе; сочива [очне протезе] за хируршку 

уградњу; специјална одећа за операционе сале; 

спирометри [медицински апарати]; справе за 

заштиту слуха; средства за попуњавање шупљина 

костију састављена од вештачких материјала; срчани 

пејсмејкери; стентови; стерилни чаршафи 

[хируршки]; стетоскопи; стимулатори мозга; столице 

са отвором за уметање ноћне посуде; столови за 

лекарске прегледе; стоматолошке бушилице; 

стругачи за језик; суспензиони завоји; терапеутске 

маске за лице; термоелектрични завоји [хируршки]; 

термометри за медицинску употребу; тестере за 

хируршку употребу; томографи за медицинске сврхе; 

топлотна паковања за прву помоћ; траке за 

кинезитерапију; транспортна носила са точкићима; 

трбушни корсети; трбушни појасеви; трокари; 

труднички појасеви; ћебад, електрична, за 

медицинску употребу; убризгивачи за медицинску 

употребу; улошци за равне табане; улошци за трбух; 

уређаји за анализу идентификације бактерија за 

медицинске намене; уређаји за микродермоабразију; 

уређаји за рехабилитацију тела за медицинске 

намене; уређаји за третирање акни; уролошке сонде; 

уролошки апарати и инструменти; уролошки 

шприцеви; успављујући јастуци за несаницу; утезни 

бандажи; физиотерапеутски апарати; филтери за 

ултра-љубичасте зраке за медицинску употребу; 

фластери за хлађење за медицинску употребу; 

флашице за бебе; форцепс, порођај на клешта; 

фотеље за употребу у медицини или стоматологији; 

хаљине за преглед пацијената; хватаљке, хируршке; 

хемоцитометри; хигијенске маске за медицинску 

употребу; хипогастрични појасеви; хиподермички 

шприцеви - шприц за ињекције; хируршка огледала; 

хируршке маказе; хируршки апарати и инструменти; 

хируршки импланти од вештачких материјала; 

хируршки катетери и сонде; хируршки конац; 

хируршки материјали за зашивање; хируршки 

ножеви; хируршки прибор; хируршки роботи; 

хируршки стерилни прекривачи; хируршки сунђери; 

ходалице за слабо покретне особе; ходалице са 

точкићима за помоћ при кретању; цуцле за флашице 

за бебе; цуцле за храњење беба; чарапе за проширене 

вене; чаршави за инконтиненцију; чепови за уши 

[заштита за уши]; четвороножни штапови за 

медицинске сврхе; четке за чишћење телесних 

шупљина; чешљеви за вашке; чизме за медицинску 

употребу; шине, хирушке; шлемови за ласерски 

третман алопеције; шприцеви за инјекције; 

шприцеви за материцу; шприцеви за медицинску 

употребу; штаке; штапићи за преглед грла за 

медицинске намене; штапићи за чишћење ушију; 

штапови за ходање за медицинску употребу; 

штипаљке за варалице [цуцле]; штитници за зубе за 

стоматолошке намене; штитници за прсте, напрсци, 

за употребу у медицини.   

44  аранжирање цвећа; бањске услуге; баштованство; 

болничке услуге; ваздушно и површинско прскање 

ђубривима и другим пољопривредним хемикалијама; 

ветеринарска помоћ; говорна терапија; депилирање 

воском; дијететски и нутриционистички савети; 

здравствена нега; зубарске услуге; изнајмљивање 

животиња за потребе баштованства; изнајмљивање 

кошница за пчеле; изнајмљивање медицинске 

опреме; изнајмљивање опреме за пољопривреду; 

изнајмљивање санитарних инсталација; 

изнајмљивање уређаја за обликовање косе; 

изнајмљивање хируршких робота; израда венаца; 

имплантација косе; киропрактика; консултантске 

услуге у области виноградарства; маникирање; 

масажа; медицинска помоћ; медицински савети за 

особе са инвалидитетом; медицински скрининг; нега 

кућних љубимаца; оптичарске услуге; орезивање 

дрвећа; ортодонтске услуге; палиативна нега; 

пејзажна архитектура; пирсинг тела; пластична 

хирургија; припрема рецепата у апотекама; 

рехабилитација пацијената за болести зависности; 

сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника; 

терапеутске услуге; тетовирање - услуге тетоваже; 

узгајање биљака; узгој животиња; уништавање 

корова; уништавање штеточина за пољопривреду, 

аквакултуру, хортикултуру и шумарство; уређивање 

вртова; уређивање травњака; услуге аквакултуре; 

услуге алтернатнивне медицине; услуге 

ароматерапије; услуге бабица; услуге банке крви; 

услуге банке људског ткива; услуге вештачке 

оплодње; услуге визажисте; услуге виноградарства; 

услуге здравствене неге у кући; услуге здравствених 

центара; услуге јавних купатила за хигијенске сврхе; 

услуге кућне неге; услуге медицинских анализа за 

потребе дијагностике и лечења које пружају 

медицинске лабораторије; услуге медицинских 

клиника; услуге неге животиња; услуге неговања 

болесника; услуге оплодње ин витро; услуге 

пошумљавања; услуге психолога; услуге расадника; 

услуге саветовања о здрављу; услуге салона лепоте; 

услуге санаторијума; услуге сауне; услуге 

соларијума; услуге сузбијања штеточина у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге телемедицине; услуге терапије уз 
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помоћ животиња; услуге турских купатила; услуге 

установа за тешко оболеле; услуге фризерских 

салона; услуге центара за опоравак; услуге центара 

за рехабилитацију; фармацеутски савети; физикална 

терапија; хортикултура.   
 

(210) Ж- 2022-342 (220) 28.02.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Hellenic Petroleum Holdings Societe Anonyme, 

8A Chimarras street, 15125 Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.09; 25.07.20; 26.01.16; 26.11.13; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава РГБ: Р:0  Г:50  Б:160  

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

индустрији, науци, фотографији, као и у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; 

непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне 

материје; смеше за гашење пожара и за спречавање 

пожара; препарати за каљење и заваривање; материје 

за штављење животињске коже и крзна; лепљиве 

супстанце које се употребљавају у индустрији; 

гитови и друге материје за пуњења; компост, стајска 

ђубрива, ђубрива; биолошки препарати за употребу у 

индустрији и науци; хемијске супстанце за 

конзервирање намирница; материје за штављење; 

лепкови за индустријску употребу.  

4  индустријска уља и масти, восак; мазива; 

једињења за скупљање, влажење и везивање 

прашине; горива и материје за осветљавање; свеће и 

фитиљи за осветљавање; електрична енергија; уље и 

гас; нафтни деривати.  

9  апарати и инструменти научни, истраживачки, 

навигациони, геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за 

вагање, мерење, сигнализацију, откривање, 

тестирање, инспекцију, спасавање и наставу; апарати 

и инструменти за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за 

роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце, 

штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за 

рониоце, апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара; станице за пуњење 

електричних возила.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; услуге холдинг 

компаније, наиме услуге пословног управљања и 

услуге пословне администрације за подружнице и 

придружене компаније; услуге холдинг компаније, 

наиме пружање услуга промоције пословања и 

пословног саветовања за подружнице и придружене 

компаније; услуге холдинг компаније које се 

обављају за подружнице и придружене компаније, 

наиме пословно управљање, вођење пословања и 

управљање ризицима; услуге холдинг компаније, 

наиме услуге пословног управљања које се пружају 

за подружнице и придружене компаније; услуге 

холдинг компаније, наиме пружање услуга 

пословног управљања, пословне администрације, 

промоције пословања и пословног саветовања за 

друге; услуге холдинг компаније које се обављају за 

друге, наиме пословно управљање, вођење 

пословања и управљање ризицима; услуге холдинг 

компаније, наиме услуге пословног управљања које 

се пружају другима; услуге пословног саветовања и 

информисања; услуге промоције бренда, наиме 

промовисање роба и услуга за друге; услуге 

пословног управљања за трговинско предузеће и за 

услужно предузеће; услуге поређења цена енергије; 

електронска обрада налога; услуге агенција за увоз-

извоз у области енергије; набавка уговора о 

снабдевању енергијом; услуге наплате у области 

енергије; услуге помоћи и консултација у области 

пословног управљања компанијама у енергетском 

сектору; прибављање пословних информација у вези 

са активностима компаније; управљање возним 

парком електричних возила.  

37  грађевинске услуге; услуге инсталирања и 

поправљања возила; вађење руде, бушење нафте и 

гаса; грађевинско конструисање; поправка; услуге 

постављања; пуњење акумулатора возила; 

инсталирање инфраструктуре за пуњење 

електричних возила; одржавање инфраструктуре за 

пуњење електричних возила.  

39  транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање путовања; лизинг електричних 

возила; испорука енергије; услуге дистрибуције 

енергије.  

40  обрађивање отпадних материјала; прерада отпада 

и ђубрета; пречишћавање ваздуха и обрада воде; 

услуге штампања; конзервисање намирница и пића; 

производња енергије; услуге рафинерије нафте.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 
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и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и 

аутентификације; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера; услуге обављања евалуација, 

процена, истраживања и извештаја из области 

рафинерије петрохемијског и природног гаса.  
 

(210) Ж- 2022-346 (220) 24.02.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Невен Живанчевић, Др. Ненада Паренте 33а, 

11222, Београд, RS 

(740) МИЛОШЕВИЋ, Немања, Булевар Михајла 

Пупина 165a, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.07; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, наранџаста, бела  

(511) 29  помфрит; чипс од кромпира; пилеће 

пљескавице, рибље пљескавице, говеђе пљескавице, 

ћуреће пљескавице, пљескавице од поврћа, 

пљескавице од соје, тофу пљескавице.  

30  сендвичи, хамбургери, рибљи сендвичи, 

вегетеријанске пљескавице, пљескавице од соје, 

пљескавице од поврћа, пљескавице од ћуретине; 

сендвичи са сиром; сендвич са виршлама, умотани 

сендвичи; пице; тост хлеб; тестенина; векна са 

месом; пите; сосови за месо.   
 

(210) Ж- 2022-360 (220) 02.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) LIFE PHARMA d.o.o. Beograd, Београдског 

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, адвокат, Таковска 13,  

11000, Београд 

(540) 

Ulceron 

(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- 2022-361 (220) 02.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Mindberg d.o.o. Beograd - Vračar, Хаџи-

Проданова 18, 11 000, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 02.01.01; 02.01.16; 06.01.04; 26.03.23; 

27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, светло плава, бела  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; проналажење 

особља; психолошко тестирање за избор запослених; 

услуге корпоративне комуникације.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; академије 

(образовне); услуге разоноде; учење на даљину; 

издавање текстова, осим рекламних текстова; 

настава, обука; образовне услуге; услуге пружања 

обуке; издавање књига; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

пружање услуга у области образовања; припрема и 

вођење семинара; организовање и вођење радионица 

(обука); професионално усмеравање (саветовање у 

вези са образовањем или обуком); писање текстова; 

обука (тренирање); подучавање; организовање и 

вођење образовних форума уживо; пренос знања и 

искуства (обучавање).  

45  правне услуге; посредовања, услуге медијације; 

консултације о интелектуалној својини; менаџмент 

ауторских права; лиценцирање интелектуалне 

својине; праћење права интелектуалне својине за 

правно саветодавне сврхе; истраживање у правним 

стварима; услуге припреме правних докумената.  
 

(210) Ж- 2022-362 (220) 02.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(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) 
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(531) 02.09.08; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.12; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, бела  

(511) 3  пасте за зубе, препарати за испирање уста, 

козметички избељивачи.  

21  четкице за зубе, средства за чишћење међузубног 

простора, конац за чишћење зуба.  
 

(210) Ж- 2022-365 (220) 02.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) JELENA BUKVIĆ ATANASKOVIĆ PR TRGOVINA 

NA MALO ODEĆOM U SPECIJALIZOVANIM 

PRODAVNICAMA BY YEYA BEOGRAD, Desanke 

Maksimović 3/16, 11000, Beograd, RS 

(740) Ђорђе Ж. Марковић адвокат, Жикице 

Јовановића Шпанца 48а, 11030, Београд 

(540) 

YEYA 

(511) 14  драгоцени метали и њихове легуре; ситни 

украси; бижутерија; накит, нарочито амајлије, брезлетне, 

брошеви, ланчићи, огрлице, медаљони, минђуше, 

наруквице, прстење, привесци, накит за шешире, накит 

за ципеле, дугмад за манжетне; привесци за накит; 

привесци за кључеве [прстенови за кључеве са ситним 

украсима или украсним привесцима], украси за привеске 

за кључеве; драго и полудраго камење; часовничарски и 

хронометријски инструменти.  

18  кожа и имитација коже, нарочито кожа, сирова или 

полупрерађена, кожа у метражи, веганска кожа, 

штављена кожа, позлаћена кожа, крзнене коже; крзна; 

животињске коже; кожне траке; женске ташне; џепни 

новчаници, футроле за кредитне картице [новчаници], 

кутије за визит карте; кожни каишеви, кожни каишеви за 

рамена; ручке за ношење кеса из куповине; етикете од 

коже, етикете од коже које се пришивају на одећу; 

пртљажне и торбе за ношење, нарочито ручне торбице, 

руксаци, ранчеви, путне торбе, путне торбе за одећу, 

кофери, мали кофери, кофери са точкићима, спортске 

торбе, торбе за плажу; путни комплети [кожна роба]; 

торбе [коверте, кесе] од коже за паковање; ознаке за 

пртљаг, ознаке за путне торбе; кишобрани и сунцобрани; 

штапови за ходање; бичеви, сарачка и седларска опрема; 

огрлице, поводци и одећа за животиње.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2022-366 (220) 02.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Sunce Marinković d.o.o. Kragujevac, 

Лепенички булевар 39, 34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 01.03.15; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.02; 29.01.06  

(591) жута, сива  

(511) 6  прозори од метала; врата од метала.  

19  прозори неметални; врата неметална.  

37  уградња прозора и врата.  
 

(210) Ж- 2022-367 (220) 03.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Delux d.o.o. Beograd, Партизански блок Улица 

1 31/A, 11210, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 14.05.02; 14.05.12; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.12  

(591) хеx #872021, хеx #010101  

(511) 9  детектори дима; детектори; аларми; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; електронски системи контроле приступа 

за блокирање врата; штампане плоче; електричне 

инсталације за спречавање провала; браве, 

електричне.  

45  надзирање противпровалних уређаја и аларма.  
 

(210) Ж- 2022-369 (220) 03.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I 

TRGOVINU TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 7в, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23; 18.01.05; 18.01.23; 

27.05.01; 27.05.17  

(511) 9  заштитне кациге; заштитне кациге за спорт; 

возачке рукавице; штитници главе за спорт.  
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12  бицикли; блатобрани за бицикле; волани за бицикле; 

гуме за бицикле; електрични бицикли; звона за бицикле; 

зупчаници за бицикле; кочнице за бицикле; ланци за 

бицикле; мотори за бицикле; ногари за бицикле; 

приколице за бицикле; рамови за бицикле; седишта за 

бицикле; точкови за бицикле; навлаке за седишта за 

бицикле; пнеуматици без унутрашње гуме за бицикле; 

пумпе за гуме бицикла; торбе прилагођене за бицикле; 

торбе прилагођене за седишта бицикла; унутрашње гуме 

за бицикле; фелне за точкове бицикла; трицикли; 

превозни трицикли; тротинети [возила]; корпе 

прилагођене бициклима; самобалансирајући скутери; 

самобалансирајући скутери са управљачем; моторни 

скутери; наплатци за точкове бицикла; носачи пртљага 

за возила; точкови који се крећу независно од погона, за 

копнена возила; штитници за точкове бицикала.  

21  боце за пиће за спортове; флаше [боце].  

25  рукавице за бициклисте; рукавице за возаче; 

бициклистичка одећа.  

28  трицикли за децу [играчке]; штитници за колена 

[спортска опрема]; штитници за потколенице 

[спортска опрема]; штитници за зглобове [спортска 

опрема]; собни бицикли за вежбање.   

35  дистрибуција рекламно г материјала; изнајмљивање 

огласног простора; изнајмљивање огласних материјала; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање билборда [паноа за 

рекламирање]; изнајмљивање продајних штандова; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне намене 

или намене оглашавања; маркетинг; непосредно 

оглашавање путем поште; објављивање рекламних 

текстова; оглашавање; оглашавање плаћањем по клику 

[рау рег click оглашавање]; оглашавање на отвореном; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; циљни 

маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; дистрибуција узорака; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; истраживање тржишта; 

маркетиншка истраживања; прикупљање статистичких 

података; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спортских догађаја; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

ажурирање и одржавање информација у регистрима; 

консултације о стратегији комуникације у рекламирању; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; управљање 

програмима лојалности потрошача; услуге 

посредовања у трговини.  

 

39  испорука робе; испорука пошиљки; паковање 

робе; складиштење робе; складиштење; транспортне 

услуге; изнајмљивање складишта; курирске услуге 

[достава пошиљки или робе]; логистичке услуге у 

вези превоза [транспортна логистика]; умотавање, 

амбалажирање, робе.   
 

(210) Ж- 2022-371 (220) 03.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Техноманија ДОО Београд, Булевар 

Милутина Миланковића 7в, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

TEHNOMANIJA ONE 

(511) 35  дистрибуција рекламног материјала; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање продајних штандова; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; маркетинг; непосредно оглашавање 

путем поште; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау per 

click оглашавање]; оглашавање на отвореном; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

циљни маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за 

купце и продавце роба и услуга; дистрибуција узорака; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; истраживање тржишта; 

маркетиншка истраживања; прикупљање статистичких 

података; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

ажурирање и одржавање информација у регистрима; 

консултације о стратегији комуникације у 

рекламирању; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне 

сврхе; управљање програмима лојалности потрошача; 

услуге посредовања у трговини; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме.   

39  испорука робе; испорука пошиљки; паковање 

робе; складиштење робе; складиштење; транспортне 

услуге; изнајмљивање складишта; допуњавање 

аутомата за продају; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; логистичке услуге у вези 

превоза [транспортна логистика]; умотавање, 

амбалажирање, робе.   
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(210) Ж- 2022-372 (220) 03.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Техноманија ДОО Београд, Булевар 

Милутина Миланковића 7в, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

THM ONE 

(511) 35  дистрибуција рекламног материјала; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање продајних штандова; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; маркетинг; непосредно оглашавање 

путем поште; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; оглашавање плаћањем по клику [рау per 

click оглашавање]; оглашавање на отвореном; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање 

преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

циљни маркетинг; обезбеђивање онлајн тржишта за 

купце и продавце роба и услуга; дистрибуција 

узорака; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; истраживање 

тржишта; маркетиншка истраживања; прикупљање 

статистичких података; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; административна обрада 

наруџбеница за куповину; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; управљање 

програмима лојалности потрошача; услуге 

посредовања у трговини; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме.   

39  испорука робе; испорука пошиљки; паковање 

робе; складиштење робе; складиштење; транспортне 

услуге; изнајмљивање складишта; допуњавање 

аутомата за продају; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; логистичке услуге у вези 

превоза [транспортна логистика]; умотавање, 

амбалажирање, робе.   
 

(210) Ж- 2022-373 (220) 03.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) A Botanical Philosophy d.o.o. Beograd-Palilula, 

Stanoja Glavaša br. 26/43, 11000, Beograd, RS 

 

(740) Јована Пантелић, адвокат, Булевар Краља 

Петра I 53/11, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 3  ароматична уља [етарска уља]; балзами за 

косу; балзами, осим за медицинске сврхе; биљни 

екстракти за козметичке намене; етарска уља; кесице 

са мирисом за рубље; козметика; козметика за децу; 

козметичке креме; козметичке маске; козметичке 

оловке; козметички препарати за купање; козметички 

препарати за негу коже; козметички сетови; 

колоњска вода; комади тоалетног сапуна; лосиони за 

косу*; лосиони после бријања; мирисни штапићи; 

миришљаве воде; мицеларна вода; млеко за чишћење 

за тоалетну употребу; препарати за прање; препарати 

за сунчање; препарати за уклањање шминке; 

препарати за чишћење; тоалетна уља; тоалетне воде.  

41  клупске услуге [забавне или образовне]; 

академије [образовне]; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

организовање и вођење образовних форума уживо; 

пружање услуга у области образовања.  

44  услуге алтернатнивне медицине.  
 

(210) Ж- 2022-376 (220) 03.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Makpharm DOO, Trnjanska cesta 37/1,  

10000, Zagreb, HR 

(740) Адвокат Дарко Д. Чорић, Краљице Наталије 68, 

11 000, Београд 

(540) 

FEZEA 

(511) 5  лекови за људску употребу лекови за лечење 

спазма скелетне мускулатуре.  
 

(210) Ж- 2022-377 (220) 03.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Makpharm DOO, Trnjanska cesta 37/1,  

10000, Zagreb, HR 

(740) Адвокат Дарко Д. Чорић, Краљице Наталије 68, 

11 000, Београд 

(540) 

ESGAMDA 
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(511) 5  лекови за људску употребу анестетици.  
 

(210) Ж- 2022-391 (220) 04.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) IMPRESA GROUP SERBIA DOO ŠABAC, 

Проте Смиљанића 2, 15000, Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.04; 09.07.01; 23.01.01; 25.01.06; 

25.01.15; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.07  

(591) златна, тамно браон  

(511) 33  алкохолна пића, изузев пива.  
 

(210) Ж- 2022-392 (220) 04.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) IMPRESA GROUP SERBIA DOO ŠABAC, 

Проте Смиљанића 2, 15000, Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.15; 05.03.13; 24.01.05; 25.12.01; 26.05.18; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) наранџаста и црна  

(511) 33  алкохолна пића, изузев пива.  
 

(210) Ж- 2022-394 (220) 04.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-

Francois Bartholoni 4-6, 1204 Genève, CH 

(740) PAVLOVIĆ Gordana, PAVLOVIĆ Milivoje, 

Majke Jevrosime 53, 11000, Beograd 

 

 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 

29.01.06  

(591) сива, бела  

(511) 3  средства за бељење и друге супстанце за 

прање рубља; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати; сапуни; 

парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за 

косу; средства за негу зуба; дезодоранси за личну 

употребу; освеживачи даха; влажне марамице 

натопљене лосионом; средства за полирање; фарбе за 

косу; шминка; производи за чишћење; средства за 

чишћење обуће; флуид креме (козметика); течности 

за чишћење ветробрана; креме за сунчање.  

5  храна за бебе; пелене за бебе.  

29  конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и 

поврће; желеи, джемови, компоти; јестива уља и масти; 

замене за млечне производе; дезерти направљени од 

замена за млеко; напитци направљени од замена за 

млечне производе; замене за јаја; замене за маргарин; 

замене за бутер; замене за месо; замене за пилетину; 

замене за млеко; замене за сир; замене за месо на бази 

поврћа; уља и масти за исхрану; кромпир, конзервисан 

и прерађен; грицкалице на бази кромпира; замене за 

млечне производе на бази соје; припремљени и 

делимично припремљени оброци базирани или 

припремљени првенствено од воћа, поврћа или 

коштуњавог воћа; припремљени оброци који се састоје 

првенствено од замена за месо, соје или тофуа; напитци 

на бази соје, пиринчано млеко и вештачки крем који се 

користе као замене за млеко и млечне производе; тофу; 

грицкалице на бази тофуа; салате од поврћа; 

припремљене салате.  

30  кафа, чај, какао и замене за кафу; пиринач, паста 

и резанци; тапиока и саго; брашно и производи од 

житарица; хлеб, пецива и кондиторски производи; 

чоколаде, чоколадне табле; сладоледи, сорбеи и 

други јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, 

прашак за пециво; со, сенф; сирће, сосови (додаци 

храни); додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; лед; дезерти направљени од састојака 

на бази биљака; припремљени оброци базирани на 

или припремљени првенствено од пиринча, резанаца, 

житарица или пасте; сосови и преливи за салете.  
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31  сирови и непрерађени пољопривредни, 

водопривредни, хортикултурни и шумски производи 

и зрневље; свеже воће и поврће, свеже зачинско 

биље; луковице, саднице и семе за садњу, природне 

биљке и цвеће; храна и пиће за животиње; салате; 

цикорија (салата); поврће за салату (свеже).  

32  пива; минералне и газиране воде; безалкохолна 

пића; воћни напитци и воћни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака; 

напитци од кокоса; напитци од бадема; 

ароматизовани напитци од бадема; овсени напитци; 

напитци од пиринча; напитци од лешника; смутис 

(кашасти напитци од воћа или поврћа); лајт напитци; 

напитци на бази биљака; напитци на бази 

коштуњавог воћа.  

33  алкохолна пића (осим пива); вино; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2022-395 (220) 04.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) HANGZHOU ULIKE TECHNOLOGY CO., 

LTD., RM 306, 3/F, BLDG 4, 735 JIANGHONG RD 

CHANGHE STREET, BINJIANG DISTRICT, 

Hangzhou, Zhejiang , CN 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 5  расхладни спрејеви за медицинске намене; 

креме против свраба; алое вера гел за терапеутске 

сврхе; гелови за масажу за медицинске сврхе; гелови 

за дерматолошку употребу; антибактеријски гелови; 

завоји, медицински; желатин за медицинску 

употребу; витамински препарати; раствори за 

контактна сочива; храна за бебе; дезодоранси за 

одећу и текстил; грудни улошци за дојење; штитници 

за очи за медицинске потребе; пелене за бебе; пелене 

за инконтиненцију; стоматолошки абразиви; 

медицински шампони; дијететски напици 

прилагођени за медицинску употребу; дијететска 

храна прилагођена за медицинске намене.  

9  интерактивни терминали са екранима осетљивим 

на додир; сервер рачунарске мреже; софтверске 

апликације за мобилне телефоне које се могу 

преузимати; усб каблови; биометријски ручни 

скренер; слушалице; компјутерске периферне 

јединице; рачунарски програми [софтвер за 

преузимање]; рачунари; апарати за обраду података; 

адаптери за батерије; пуњачи за батерије; пуњачи за 

батерије мобилних телефона; пуњачи за батерије 

таблет рачунара; ваге; теретна вага за возила или 

животиње; звучници; апарати и инструменти за 

вагање; наочаре (оптика); наочаре за сунце.  

10  монитори телесне масноће; електрични масажери 

за главу за кућну употребу; електрични апарати за 

масажу за кућну употребу; ласери за козметичке 

третмане лица и коже; ласери за медицинску 

употребу; медицински апарати и инструменти; 

трбушни појасеви; апарати за масажу; апарати за 

масажу очију; апарати за надимљавање за 

медицинску употребу; апарати за вештачко дисање; 

физиотерапеутски апарати; електрични термофори, 

подлоге, за медицинску употребу; вештачки удови; 

хируршки материјал за зашивање; ваздушни кревети 

за медицинску употребу; зубарски апарати и 

инструменти; ортодонтски апарати; водени кревети 

за медицинску употребу; уређаји за третирање акни.  
 

(210) Ж- 2022-396 (220) 04.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Hangzhou Shishi Technology Co., Ltd. , Room 

403, 4th Floor, Building 4, No. 735 Jianghong Road, 

Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang , CN 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 3  тонери за кожу за козметичке сврхе; алое 

вера гел за козметичке сврхе; етарска уља; пасте за 

зубе; козметика; козметичке маске; парфеми; 

шампони; млеко за чишћење; препарати и супстанце 

за депилацију; средства за чишћење за интимну 

личну хигијену, немедицинска; гелови за масажу 

који  нису за медицинску употребу; тоник за косу; 

препарати за парфимисање ваздуха; млеко за тело; 

балзами за косу; траке за избељивање зуба; 

препарати за негу коже, немедицински; вештачке 

трепавице; лак за нокте.  

9  интерактивни терминали са екранима осетљивим 

на додир; сервер рачунарске мреже; софтверске  

апликације за мобилне телефоне које се могу 

преузимати; усб каблови; биометријски ручни 

скренер; слушалице; компјутерске периферне 

јединице; рачунарски програми [софтвер за 

преузимање]; рачунари; апарати за обраду података; 

адаптери за батерије; пуњачи за батерије; пуњачи за 

батерије мобилних телефона; пуњачи за батерије 

таблет рачунара; ваге; теретна вага за возила или 

животиње; звучници; апарати и инструменти за 

вагање; наочаре (оптика); наочаре за сунце.  
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(210) Ж- 2022-397 (220) 04.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) HANGZHOU ULIKE TECHNOLOGY CO., 

LTD., RM 306, 3/F, BLDG 4, 735 JIANGHONG RD 

CHANGHE STREET, BINJIANG DISTRICT, 

Hangzhou, Zhejiang , CN 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

Ulikebeauty 

(511) 5  расхладни спрејеви за медицинске намене; 

креме против свраба; алое вера гел за терапеутске 

сврхе; гелови за масажу за медицинске сврхе; гелови 

за дерматолошку употребу; антибактеријски гелови; 

завоји, медицински; желатин за медицинску 

употребу; витамински препарати; раствори за 

контактна сочива; храна за бебе; дезодоранси за 

одећу и текстил; грудни улошци за дојење; штитници 

за очи за медицинске потребе; пелене за бебе; пелене 

за инконтиненцију; стоматолошки абразиви; 

медицински шампони; дијететски напици 

прилагођени за медицинску употребу; дијететска 

храна прилагођена за медицинске намене.  

9  интерактивни терминали са екранима осетљивим 

на додир; сервер рачунарске мреже; софтверске 

апликације за мобилне телефоне које се могу 

преузимати; усб каблови; биометријски ручни 

скренер; слушалице; компјутерске периферне 

јединице; рачунарски програми [софтвер за 

преузимање]; рачунари; апарати за обраду података; 

адаптери за батерије; пуњачи за батерије; пуњачи за 

батерије мобилних телефона; пуњачи за батерије 

таблет рачунара; ваге; теретна вага за возила или 

животиње; звучници; апарати и инструменти за 

вагање; наочаре (оптика); наочаре за сунце.  

10  монитори телесне масноће; електрични масажери 

за главу за кућну употребу; електрични апарати за 

масажу за кућну употребу; ласери за козметичке 

третмане лица и коже; ласери за медицинску 

употребу; медицински апарати и инструменти; 

трбушни појасеви; апарати за масажу; апарати за 

масажу очију; апарати за надимљавање за 

медицинску употребу; апарати за вештачко дисање; 

физиотерапеутски апарати; електрични термофори, 

подлоге, за медицинску употребу; вештачки удови; 

хируршки материјал за зашивање; ваздушни кревети 

за медицинску употребу; зубарски апарати и 

инструменти; ортодонтски апарати; водени кревети 

за медицинску употребу; уређаји за третирање акни.  
 

(210) Ж- 2022-399 (220) 04.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Croonus Technologies d.o.o. Čačak, Др 

Драгише Мишовића 169, 32102, Чачак, RS 

(740) Адвокат Јована Јоксимовић, Капетан Мишина 

25, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 14.01.15; 24.17.08; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно сива: #3д3д3д, зелена: #45б649, плава: 

#4176ба   

(511) 9  оперативни рачунарски програми, 

снимљени; рачунарски програми за креирање 

корисничког интерфејса; рачунарски програми и 

рачунарски софтвер за електронску трговину 

хартијама од вредности; рачунарски програми и 

софтвер; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски програми чувани у дигиталном формату; 

апликације за мобилне уређаје које се могу преузети; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; дигитални знаци.  

35  непосредно оглашавање путем поште; 

консултације везане за вођење послова који се 

односе на стратегију, рекламирање, производњу, 

особље и малопродају; консултације које се односе 

на оптимизацију софтвера за преглед интернета за 

промотивне продаје; консултације у вези са 

пословним маркетингом; консултације у вези са 

пословним организовањем; компјутеризовано 

управљање пословним подацима; компјутерско 

управљање подацима; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; маркетинг у оквиру издавања 

софтвера; интернет маркетинг; консултантске услуге 

из области интернет маркетинга; консултантске 

услуге које се односе на рекламирање, оглашавање и 

маркетинг; промовисање, рекламирање и маркетинг 

интеренет страница; саветодавне услуге које се 

односе на маркетинг; услуге онлајн маркетинга 

намењене корисницима друштвених мрежа; услуге 

саветовања у вези са маркетингом; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; помоћ у 

пословном управљању; прикупљање информација у 

компјутерске базе података.   

42  рачунарско програмирање; рачунарско 

програмирање и дизајнирање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарских програма; ажурирање 

рачунарског софтвера; дизајнирање и ажурирање 

рачунарског софтвера; дизајнирање, одржавање и 

ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање, 

одржавање, изнајмљивање и ажурирање рачунарског 

софтвера; инсталација, одржавање и ажурирање 
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рачунарског софтвера; консултантске услуге које се 

односе на ажурирање рачунарског софтвера; писање 

и ажурирање рачунарског софтвера; развој и 

ажурирање рачунарског софтвера; консултантске 

услуге које се односе на дизајн веб страница; 

консултантске услуге које се односе на дизајн и 

развој рачунарских софтвер програма; консултантске 

услуге које се односе на дизајн и развој рачунарског 

софтвера и архитектуре хардвера; консултантске 

услуге које се односе на дизајн почетних страница и 

интеренет сајтова; консултантске услуге које се 

односе на дизајн, програмирање и одржавање 

рачунарског софтвера; графички дизајн; дизајн и 

графички дизајн за израду веб сајтова; контрола 

квалитета производа и услуга; изнајмљивање 

апликативног софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; истраживање и развој нових производа за 

друге; умножавање рачунарских програма; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; конвертовање података у 

виду докумената са једног компјутерског формата на 

други; изнајмљивање веб сервера;дигитализација 

докумената [скенирање]; праћење рачунарских 

система даљинским приступом; софтвер у виду 

сервиса [саас]; саветовање у вези информационих 

технологија; сервер хостинг; 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 

комјутерске технологије; саветодавне услуге из 

области технологије; услуге развоја у области 

рачунарског софтвера и саветодавне услуге у вези са 

тим; саветовање о сигурности рачунара; надгледање 

рачунарских система ради откривања кварова; 

консултације о безбедности интернета; консултације 

о сигурности података; услуге кодирања податка; 

надгледање раунарских система ради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; платформа 

као услуга [паас]; развој рачунарских платформи.  
 

(210) Ж- 2022-400 (220) 07.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(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) 

RIOT GAMES 

(511) 6  наградне плоче од обичних метала; кутије од 

обичних метала; метални сандуци; металне 

идентификацијске наруквице које нису израђене од 

племенитих метала; метални прстенови; украсне 

значке израђене углавном од метала; кипови од 

обичних метала; металне фигурине; фигурице од 

калаја; трофеји од обичних метала; прстенови за 

кључеве; метални прстенови за кључеве; трофеји.  

9  апликацијски софтвер; 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; софтвер за 

рачунарске игре; рачунарски софтвер за 

прикупљање, обраду, праћење, анализу, управљање и 

извештавање о информацијама у вези са 

коришћењем и перформансама софтвера, апликација, 

рачунарских и видео игара, вебсајтова, виртуелних 

светова и аудио-визуелних садржаја; рачунарски 

софтвер за прикупљање, обраду, анализу, управљање 

и извештавање о информацијама у вези са онлајн 

активностима, активностима на интернету и 

вебсајтовима; рачунарски софтвер за дизајнирање, 

развој, измену и побољшање рачунарског софтвера, 

апликација, рачунарских и видео игара, веб сајтова и 

аудио визуелног садржаја; украсни магнети; 

дигитални материјали, наиме, токени који се не 

мењају (нфт); дигитални медији, наиме, аудио-

визуелни медијски садржај у области забаве, музике, 

видео игара, играња видео игара и такмичења у 

видео играма, који се може преузимати; дигитални 

медији наиме, медијски садржај који се може 

преузимати у области забаве, музике, музичких 

видео записа, видео игара и играња видео игара; 

уређаји за пренос (стриминг) дигиталних медија; 

дигиталне ознаке; софтвер за рачунарске игре, који 

се може преузети; софтвер за игре проширене 

стварности који се може преузимати; рачунарски 

софтвер за чување екрана који се може преузимати; 

рачунарски софтвер који се може преузимати за 

управљање трансакцијама користећи блокчејн 

технологију; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за трговање, гледање и управљање 

дигиталним колекционарством, односно за уметност, 

целулоидне фолије за цртане филмове, слике, 

фотографије, колекционарске сличице, и видео 

записе; софтвер за позадину рачунара који се може 

преузимати; дигитални медији који се могу 

преузимати, наиме, дигитално колекционарство 

створено софтверском технологијом заснованом на 

блокчејну; дигитална музика која се може преузети; 

електронске публикације које се могу преузимати, 

наиме, стрипови, графички романи, часописи, 

приручници и билтени у области забаве и видео 

игара; кинематографски филмови, телевизијски 
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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; подкастови који се могу преузимати у 

пољу забаве, музике, е-спорта и видео игара; софтвер 

за пренос (стриминг) аудио-визуелних медијских 

садржаја путем интернета и на мобилне уређаје; 

виртуелна роба која се може преузети; 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 стварности који 

се може преузимати; дискови, траке, кертриџи и 

оптички компакт дискови [цд-ром], који сви садрже 

софтвер за рачунарске или видео игрице; 

електронски апарати за забаву, наиме, програми 

снимљени на електронским колима за апарате за 

забаву са екранима од течних кристала; слушалице - 

бубице; електронске прикључне станице; футроле за 

наочаре; наочаре; софтвер за игре; слушалице; 

слушалице за употребу са рачунарима; држачи за 

телефоне у аутомобилима; интерактивни софтвер за 

игре; интерактивни забавни рачунарски софтвер за 

видео игре; интерактивни мултимедијални програми 

за 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; подкастови; припејд телефонске картице 

за позиве, које нису магнетно кодиране; 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; софтвер за пружање емотикона; звучници; 

преносиви звучни снимци; преносиви видео записи; 

футроле за сунчане наочаре; сунчане наочаре; таблет 

рачунари; телефони; касете за видео игре; дискови за 

видео игре; софтвер за видео игре; софтвер за игре 

виртуелне реалности; бежични пуњачи; 

проширивачи домета бежичне мреже.  

14  ланчићи за чланак на нози; ,,бангле“ наруквице; 

наруквице [накит]; накит за тело; украси за алке 

[привеске] за кључеве; чокер огрлице; часовници; чврсте 

наруквице за зглоб; дугмад за манжетне; минђуше на 

штипаљку; минђуше; накит; кутије за накит; привесци 

[накит]; торбице за накит; привесци за кључеве; 

прстенови за кључеве; украсне игле за ревере [накит]; 

медаљони; огрлице; прстенови за нос; привесци [накит]; 

накит за кућне љубимце; брош-игле; прстење као накит; 

шамар наруквице; пресовани сувенир ковани новчићи; 

каишеви за сатове; сатови; медаље; ковани новчићи; 

колекционарске кованице; меморијалне кованице; златне 

полуге и дукати; златне кованице; неновчане кованице.  

16  годишњаци; уметничке репродукције; уметничка 

опрема; регистратори; празни дневници; 

обележивачи за књиге; књиге; картонске кутије за 

торте; календари; каталози са робом за рачунарске 

игре; омоти за чековне књижице; подметачи за чаше 

од папира; стрипови; воштане боје; цртежи који се 

копирају на подлогу; цртежи; марамице за лице; 

кесице за поклоне; кутије за поклоне; папир  за 

умотавање поклона; графички романи (романи у 

сликама); честитке, разгледнице; честитке за 

празнике; позивнице; јосс папир (духовни новац, 

рукотворине или листови папира направљени у 

спаљивању који су уобичајени у кинеском 

обожавању предака); часописи; мурали; навлаке за 

картице са именом; беџеви са именом; поклон 

картице које нису магнетно кодиране; салвете; 

картице за белешке; блокови за белешке; бележнице; 

романи; транспаренти [банери] од папира; папирне 

кесе; заставе од папира; папирне декорације за 

забаве; украсне папирне заставице; подметачи од 

папира; прекривачи столова од папира; корице за 

пасоше; хемијске оловке; обичне оловке; 

декоративни украси за врх оловке; пернице за 

хемијске и обичне оловке; фотографски албуми; 

дописнице, разгледнице; постери; штампане 

публикације; штампани материјал; слике; припејд 

телефонске картице за позиве које нису магнетно 

кодиране; поклон ваучери и припејд картице; 

споменари; школска опрема [свеске и прибор за 

писање]; канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја; налепнице; водичи за 

стратегију играња; привремене тетоваже 

[налепнице]; папирне марамице; колекционарске 

сличице, за размену, које нису за играње; едукативне 

картице (квиз картице); инструменти за писање; 

писаћи блокови.  
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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; торбе за опрему; повоци за 

животиње; пртљаг; ознаке за пртљаг; курирске 

торбе; сунцобрани; џепни новчаници; женске ташне; 

торбе с једном нараменицом; несесери који се 

продају празни; цегери; сандуци [пртљаг]; 

кишобрани; појасне торбице; новчаници са 

ланчићем; новчаници; торбице за ношење око зглоба.  

21  вишенаменске преносиве посуде за домаћинство; 

бенто кутије; посуде за пиће; отварачи за флаше; 

посуде [чиније]; керамички украси за торту; 

стаклени украси за торту; украси за торту од 

порцелана; канделабри [свећњаци]; држачи за 

штапиће за јело; штапићи за јело; чешљеви; 

пудријере, празне; кутије за употребу у домаћинству; 

ножеви за колаче [бисквите]; посуде за колаче; 

вадичепи; козметичке четкице; шољице; стоно 

посуђе [изузев кашика, виљушки, ножева]; кухињске 

крпе; посуђе; штапићи за јело за једнократну 

употребу; боце за пиће за спортове; пљоске; чаше за 

пиће; четкице за зубе, електричне; керамичке 

фигуре; стаклене фигурице; фигурице од порцелана; 

пенасти држачи за пиће [навлаке]; четке за косу; 

кофе за лед; рукавице за рерну; држачи за кухињски 

прибор; кутије за храну; шоље; папирнате чаше; 

папирни тањири; касице “прасице”; бокали; тањири; 

подметачи за шерпе; сетови за со и бибер; хватачи 

сунца; топлотно изоловане боце; посуде за чување 

хране, топлотно изоловане; топлотно изоловане 

пљоске; топлотно изоловане кутије за ужину; 

четкице за зубе; шоље за путовање; вакуум боце; 

стони подметачи од винила; канте за отпатке; флаше 

за воду које се продају празне.  

25  одевни предмети; покривала за главу; бандана 

мараме; каишеви [одећа]; капе за бејзбол; вунене 

капе; чизме; одећа; капути; костими за игре са 

улогама; хаљине; обућа; рукавице; костими за ноћ 

вештица; шешири; капе; спортске мајице с 

капуљачом; одећа за малу децу; јакне [одећа]; удобна 

одећа за ношење код куће; одевни предмети који се 

носе око врата; панталоне; пуловери; одећа за кишу; 

сандале; мараме, шалови; блузе, кошуље; ципеле; 

шортсеви; сукње; одећа за спавање; папуче; чарапе; 

доњи делови тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа 

за купање; мајице; хула-хопке и хеланке; горњи 

делови одеће; тренерке; доњи веш.  

26  копче за каиш; дугмад; привесци као додаци за 

мобилни телефон; привесци за ципеле; украсни 

привесци за руксаке; додаци за косу, наиме, траке, 

шнале, машне, копче, штипаљке, еластичне гумице 

за косу, укоснице, трачице, украсне гумице за косу 

обложене текстилом, гумице за косу; екстензије за 

косу; продужеци косе и перике; украсне лепљиве 

закрпе за јакне; украсна дугмад; украсне модне игле; 

привесци за новчанике и торбе; додаци за огрлице за 

кућне љубимце, наиме привесци; траке за медаље; 

пертле за ципеле; копче патентних затварача.  

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; електронски уређаји за игрице; 

опрема која се продаје као сет за играње карташких 

игара; електронске ручне јединице за игрице; 

играчке у облику ликова из фантазије; игре и 

играчке; слушалице посебно прилагођене за 

коришћење уз играње видео игара; тастатуре за 

играње игрица; мишеви за играње игрица; слагалице 

(пазле); музичке играчке; 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.  

30  пекарски производи; хлеб; пенушави чај; колачи; 

слаткиши; грицкалице на бази житарица; чоколада; 

шпанки уштипци чурос; кафа; пића на бази кафе; 

кукурузни чипс; комбинације крекера и сира; 

смрзнути кондиторски производи; хамбургери 

(сендвичи); сендвичи с виршлом (хот дог); сладолед; 

инстант резанци; макарони са сиром; месне пите; 

пица; кокице; переце; грицкалице од експандираног 

кукуруза; грицкалице од експандираног пиринча; 

рамен резанци; сендвичи; виршле у тесту; чај; 

напици на бази чаја; тортиља чипс.  

32  пиво; коктели на бази пива; флаширана вода за 

пиће; газирана вода; енергетски напици; напици с 

укусом воћа; напици од воћног сока; изотоници; 

безалкохолна пића; енергетски напици од воћа и 

поврћа обогаћени нутритијентима; безалкохолни 

напици; спортски напици; сокови од воћа и поврћа; 

вода за пиће.  

35  услуге онлајн малопродаје које се односе на 

одећу, књиге, колекционарство, рачунарски софтвер, 

костиме, игрице, медије, предмете за забаву и 

играчке; услуге малопродаје које се односе на одећу, 

књиге, колекционарство, рачунарски софтвер, 

костиме, игрице, медије, предмете за забаву и 

играчке; пружање програма подстицаја и награда 
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играчима видео игара; обезбеђивање онлајн тржишта 

дигиталне имовине за купце и продавце крипто-

токена.  

36  услуге провере плаћања засноване на блокчејну; 

услуге обраде плаћања дебитним картицама и 

кредитним картицама; обрада трансакција 

извршених поклон картицама; финансијске услуге, 

наиме, праћење и надгледање дигиталне или крипто 

имовине и стварање токена за дигиталну или крипто 

имовину; издавање кредитних картица и припејд 

дебитних картица; услуге криптовалута, наиме, 

пружање онлајн виртуелне валуте у игри, која се не 

може преузети, за употребу од стране чланова онлајн 

заједнице путем глобалне рачунарске мреже; услуге 

криптовалута, наиме дигитална валута или 

дигитални токен, за уграђивање криптографских 

протокола, који се користе за функционисање и 

изградњу блокчејна на децентрализованој 

рачунарској платформи и као метод плаћања за робе 

и услуге; прикупљање прилога за добротворне 

фондове; организовање новчаних прикупљања; 

организовање активности и догађаја за прикупљање 

средстава.  

38  аудио емитовање; услуге емитовања и преноса 

(стриминга) аудио-визуелног медијског садржаја у 

области разоноде, музике, видео игара, играња видео 

игара и такмичења у игрању видео игара путем 

интернета; услуге емитовања и преноса (стриминга) 

аудио и видео програма путем интернета; услуге 

подкастинга и интернетског емитовања; услуге 

емитовања, наиме, отпремање, објављивање, 

показивање, приказивање, означавање, блоговање, 

дељење или на други начин пружање електронских 

медија или информација са интернета или других 

комуникационих мрежа; стриминг (проток) 

података; стриминг (проток) аудио, визуелног и 

аудио-визуелног садржаја путем интернета; 

телекомуникације; телекомуникационе услуге, 

наиме, пренос подкаст садржаја; телекомуникационе 

услуге, наиме, пренос сликовног и говорног садржаја 

путем интернета; пренос писаних и дигиталних 

комуникација; видео емитовање; пренос видео 

садржаја на захтев; веб стриминг који представља 

пренос података, информација и аудио-визуелних 

података путем интернета или друге рачунарске 

мреже; услуге интернетског емитовања; 

телекомуникационе услуге, наиме, сигуран пренос 

података; комуникација преко рачунарских 

терминала; пренос информација путем преноса 

података; пренос и примање информација путем 

сателита; пренос порука, кодираних слика и звука; 

омогућавање приступа глобалној рачунарској мрежи.  

41  услуге забавних паркова; продукција видео 

записа проширене стварности; филмски студији; 

биоскопи; услуге разоноде; услуге разоноде у виду 

стварања, развоја, дистрибуције, продукције и пост-

продукције 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, турнира, такмичења и концерата;  услуге 

разоноде, наиме организовање и спровођење 

такмичења за играче видео и рачунарских игара; 

пружање информација о разоноди које се не могу 

преузимати о такмичењима и турнириама 

рачунарских и видео игара путем веб странице; 

пружање информација о разоноди које се не могу 

преузимати о такмичењима и турнириама 

рачунарских и видео игара путем веб странице; 

услуге разоноде, наиме, организовање састанака са 

обожаваоцима (фановима) и конференција у области 

разоноде, гејминга, видео игара и е-спортова; услуге 

разоноде, наиме пружање онлајн дигиталних 

колекционарских предмета који се не могу преузети 

на мрежи, наиме, уметности, фотографија, слика, 

анимација и видео записа за употребу у дигиталном 

окружењу у забавне сврхе; услуге разоноде, наиме 

пружање електронских, рачунарксих и видео игара 

путем интернета; услуге разоноде, наиме пружање 

кинематографских филмова, телевизијских програма, 

е-спортских догађаја, посебних догађаја и 

мултимедијалног забавног садржаја преко вебсајта 

које се не могу преузимати; услуге разоноде које 

пружају онлајн стримови; услуге разоноде, наиме 

пружање подкаста у областима забаве, е-спорта и 

видео игара; мултимедијално издавање рачунарских 

и видео игара и софтвера за рачунарске и видео игре; 

организовање костимираних забавних догађаја; 

продукција и дистрибуција кинематографских 

филмова 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 и е-спортове 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 игара виртуелне стварности које се не могу 

преузимати; стављање на располагање објеката за 

приказивање кинематографских филмова; пружање 

игара путем интернету; звучни снимци које пружају 

онлајн стримови; видео снимци које пружају онлајн 
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стримови; видео продукција виртуелне реалности; 

веб сајт који садржи телевизијске емисије, филмове и 

мултимедијални забавни садржаји који се не могу 

преузети; забава; услуге разоноде, наиме пружање 

услуга интерактивних игара за више играча за игре 

које се играју преко рачунарских мрежа и глобалних 

комуникационих мрежа; пружање видео игара и 

рачунарских игара који се могу преузети, а којима се 

може приступити и играти преко рачунарских и 

глобалних комуникационих мрежа; мултимедијално 

издавање.  

42  рачунарске услуге, наиме стварање онлајн 

заједнице за регистроване кориснике да би 

учествовали у дискусијама, добили повратне 

информације од парова у игри, формирали виртуелне 

заједнице и ангажовали се на друштвеним мрежама; 

пружање технологије која омогућава корисницима да 

стварају, додају и деле видео снимке које су 

створили на основу рачунарских игара преко 

вебсајта; пружање технологије која омогућава 

корисницима да управљају онлајн софтверима за 

видео игре преко вебсајта; пружање привременог 

коришћења онлајн софтвера и апликација које се не 

могу преузимати за инстант слање порука, дељење 

датотека и електронско слање и примање гласа, 

звука, видео снимака, текста, слика, графика и 

података; пружање онлајн рачунарског програма 

који се не може преузимати и који садржи виртуелну 

валуту, жетоне и валуту, за употребу у онлајн веб и 

мобилним видео играма; софтвер као услуга [саас]; 

платформа као услуга [паас] који садрже софтвер за 

трговину, приказивање и управљање дигиталном 

уметношћу, крипто-колекционарством, незамењивим 

жетонима и другим жетонима за апликације; услуге 

софтвера као услуга [саас] која садржи софтвер за 

инстант слање порука, дељење датотека и 

електронско слање и примање гласовних, аудио, 

видео, тексуталних, сликовних, графичких и других 

података; дизајнирање, развој и имплементација 

софтвера из области блокчејн технологија.  
 

(210) Ж- 2022-402 (220) 07.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Praha 10, Dolní 

Měcholupy, CZ 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

ZIDENAC 

(511) 5  лекови, фармацеутски препарати за хуману 

употребу; сва наведена роба изузев фармацеутских 

препарата и лекова за третирање и превенцију 

сексуалне дисфункције, фармацеутских препарата и 

лекова за третирање и превенцију болести и 

поремећаја чулних органа, централног нервног 

система, урогениталних органа и циркулаторног 

система.   
 

(210) Ж- 2022-406 (220) 07.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Бранислав Вуковић, Мурманска 5a, 11000, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.23; 02.09.01; 02.09.07; 02.09.08; 03.07.24; 

26.04.14; 26.04.15; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.15; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 

29.01.08  

(591) црна и златна.   

(511) 29  зачињени бадеми; зачињени индијски 

ораси;зачињен кикирики; кикирики паста; кикирики 

путер; печени кикирики; зачињени индијски ораси; 

зачињени мешани орашасти плодови; зачињени 

орашасти плодови; зачињен кикирики; зачињено 

коштуњаво воће. 30  колачи са путером од 

кикирикија.  

31  зачињени бадеми; зачињени индијски ораси; 

зачињени мешани орашасти плодови; зачињени 

орашасти плодови; бадеми преливени чоколадом; 

бадеми са шећерним преливом; бисквити, суви 

колачићи; бисквит са путером; шећером обложени 

бадеми.  
 

(210) Ж- 2022-409 (220) 04.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Милан Милојевић, Остриковац б.б., Ћуприја, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 26.03.01; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.12; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.08  

(591) ројал плава, црна  
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(511) 41  припрема (организовање) и вођење 

семинара.  

43  хотелске услуге.  
 

(210) Ж- 2022-417 (220) 08.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) O.U.R. HR FABRIKA d.o.o., Булевар Михаила 

Пупина 115, 11070, Београд, RS 

(740) Александра Гуџулић, адвокат, Булевар краља 

Александра 26, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.22; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна  

(511) 35  привремене кадровске услуге; 

запошљавање привременог и повременог кадра; 

запошљавање сталног кадра; попуњавање кадра; 

услуге агенције за запошљавање; психолошко 

тестирање за избор кадра како би се одредила 

њихова адекватност за запошљавање; тестирање 

појединаца како би се одредиле њихове 

квалификације за запослење; пружање услуга оцене 

и избора кандидата за посао; услуге приказа и услуге 

унапређења продаје; административно управљање 

комерцијалним предузећем; оглашавање; пословно 

управљање; услуге пословне администрације; 

канцеларијски послови; услуге пословног 

информисања саветовања везане за обезбеђивање 

новог привременог кадра и кадра под уговором; 

услуге управљања кадром и услуге саветовања 

везане за изворе прихода; услуге пословног 

саветовања, наиме услуге управљања каријером, 

услуге запошљавања везане за напредовање у 

служби, услуге придобијања нових запослених 

везане за напредовање у служби, услуге саветовања 

везане за запослење, услуге премештања запослених, 

услуге саветовања везане за људске потенцијале, 

услуге саветовања везане за управљање кадром, 

услуге саветовања везане за задржавање кадра и 

услуге саветовања везане за управљање каријером; 

услуге пописа резимеа; услуге упоређивања резимеа; 

услуге припреме ревизије и пореза; услуге 

ангажовања друге фирме за обављање послова; 

привремене професионалне кадровске услуге; 

запошљавање привременог професионалног кадра; 

регрутовања професионалног кадра; агенције за 

запошљавање професионалног кадра; тестирање 

појединаца како би се одредиле њихове 

квалификације; тестирање конципирано тако да се 

њиме одређују индустријска знања, вештине и 

могућности извођења задатака који подразумевају 

координацију покрета руку и очију запослених и 

привременог помоћног кадра; све врсте тестирања 

запослених.  

41  услуге пружања обуке, професионално 

усмеравање (саветовање у вези са образовањем или 

обуком), организовање и вођење конференција, 

организовање и вођење конгреса, практична настава 

(обука путем демонстрације), припрема и вођење 

семинара, организовање и вођење радионица (обука), 

обука (тренирање).  

42  услуге саветовања у области технологије, 

укључујући компјутерски софтвер и компјутерски 

хардвер; услуге проверавања сигурности 

компјутерског система; компјутерско програмирање.   
 

(210) Ж- 2022-419 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Creative Media Art d.o.o. Beograd, Петра 

Мартиновића бр. 23/11, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јована Пантелић, Бул. Краља Петра I 

53/11, 11000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 24.17.07; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.15; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) бела, црвена  

(511) 35  административна обрада захтева за 

куповину поднетих путем телефона или компјутера; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

административна обрада одштетног захтева; 

административне услуге; анализа података добијених 

истраживањем тржишта; анализа пословног 

профита; вођење истраживања тржишта; вођење 

маркетиншких истраживања и анализа тржишта; 

вођење, организовање и управљање пословањем; 

вођење послова; вођење пословних догађаја; дељење 

реклама преко интернета; дељење рекламних 

материјала и материјала за оглашавање [флајера, 

брошура, летака и узорака]; директно оглашавање. 

41  вођење конференција; вођење образовних 

конференција; вођење семинара; вођење 

симпозијума; вођење часова; договарање, 
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реализација и организација конференција; 

електронске издавачке услуге; консултовање које се 

односи на организовање и вођење конференција; 

организовања и уређивање семинара, конференција, 

курсева обуке и даљег усавршавања; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

конференција, семинара и симпозијума; 

организовање изложби, конвенција и конференција 

за културне или образовне потребе; организовање 

изложби, конгреса, семинара и конференција за 

културне и забавне потребе; организовање изложби, 

семинара и конференција; организовање и 

реализација колоквијума, конференција и конгреса; 

организовање и реализација колоквијума, 

конференција, конгреса, семинара, симпозијума 

радионица за обуку; организовање и реализација 

конференција и изложби за културне и образовне 

потребе; организовање и реализација конференција и 

конгреса; организовање и реализација конференција 

и семинара; организовање и реализација 

конференција, конвенција и изложби за културне или 

образовне потребе; организовање и реализација 

конференција, конвенција, образовних изложби, 

часова, предавања, семинара и радионица за обуку; 

организовање и реализација конференција, конгреса и 

симпозијума; организовање и реализација 

конференција, конгреса, концерата, симпозијума, 

семинара, курсева обуке, часова и предавања; 

организовање и реализација конференција, конгреса, 

семинара и радионица за обуку; организовање и 

реализација конференција, конгреса, семнара, 

симпозијума, курсева обуке, часова и предавања; 

организовање и реализација конференција, конгреса, 

симпозијума и семинара; организовање и реализација 

образовних конференција; организовање и реализација 

пословних конференција; организовање и реализација 

радионица, туторијала, семинара и конференција; 

организовање и реализација семинара, конгреса, 

конференција и симпозијума; организовање и 

реализација семинара, конференција и изложби за 

културне и образовне потребе; организовање и 

реализација семинара, конференција, курсева за обуку 

и усавршавање; организовање конгреса и конференција 

за културне и образовне потребе; организовање 

конференција; организовање образовних конференција; 

организовање семинара и конференција; пружање 

подучавања из области музике путем видео 

конференције; пружање подучавања из области 

рачунара путем видео конференције; пружање 

подучавања из области уметности путем видео 

конференције; уређивање, вођење и организовање 

конференција, конгреса, колоквијума, радионица 

[обука], семинара и симпозијума; услуге консултација 

и информисања које се односе на договарање, 

реализацију и организацију конференција.  

 

42  ажурирање веб сајтова; ажурирање интернет 

страница; ажурирање и одржавање рачунарског 

софтвера; анализа и оцењивање дизајна производа; 

анализа и оцењивање производа и услуга у вези са 

могућим будућим применама; анализа и оцењивање 

развоја производа; дизајн веб сајтова; дизајн и 

графички дизајн за израду веб сајтова; дизајн и 

графички дизајн за израду веб страница на 

интернету; дизајн и израда почетних страница и веб 

сајтова; дизајн и развој веб станица; дизајн и развој 

дијагностичких апарата.  
 

(210) Ж- 2022-420 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, New 

York, NY 10018, US 

(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд 

(540) 

TARTE CREASELESS 

CONCEALER 

(511) 3  козметика.  
 

(210) Ж- 2022-421 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 

IS-220 Hafnarfjordur, IS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

AVANCARDO PLUS 

(511) 5  фармацеутски препарати и супстанце.  
 

(210) Ж- 2022-422 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић, 

Угриновачки пут бр. 18 део 020, Београд, RS i 

Драгана Ракића 051/3, Земун, RS 

(740) Александар Илић, адвокат, Савски трг бр. 9, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  
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(511) 5  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхране) за 

људе и животиње.   
 

(210) Ж- 2022-423 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић, 

Угриновачки пут бр. 18 део 020, Београд, RS i 

Драгана Ракића 051/3, Земун, RS 

(740) Александар Илић, адвокат, Савски трг бр. 9, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, бела  

(511) 5  санитарни производи за употребу у медицини; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини или ветеринарску употребу, храна за бебе; 

дијететски додаци (додаци исхране) за људе и животиње.   
 

(210) Ж- 2022-424 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић, 

Угриновачки пут бр. 18 део 020, Београд, RS i 

Драгана Ракића 051/3, Земун, RS 

(740) Александар Илић, адвокат, Савски трг бр. 9, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, бела  

(511) 5  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхране) за 

људе и животиње.   
 

(210) Ж- 2022-426 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић, 

Угриновачки пут бр. 18 део 020, Београд, RS i 

Драгана Ракића 051/3, Земун, RS 

(740) Александар Илић, адвокат, Савски трг бр. 9, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.05.02; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.18; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) 5  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхране) за 

људе и животиње.   
 

(210) Ж- 2022-427 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић, 

Угриновачки пут бр. 18 део 020, Београд, RS i 

Драгана Ракића 051/3, Земун, RS 

(740) Александар Илић, адвокат, Савски трг бр. 9, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) светло плава, бела  

(511) 5  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхране) за 

људе и животиње.   
 

(210) Ж- 2022-428 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић, 

Угриновачки пут бр. 18 део 020, Београд, RS i 

Драгана Ракића 051/3, Земун, RS 

(740) Александар Илић, адвокат, Савски трг бр. 9, 

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.05.02; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.18; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела  

(511) 5  санитарни производи за употребу у медицини; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини или ветеринарску употребу, храна за бебе; 

дијететски додаци (додаци исхране) за људе и животиње.   
 

(210) Ж- 2022-429 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић, 

Угриновачки пут бр. 18 део 020, Београд, RS i 

Драгана Ракића 051/3, Земун, RS 

(740) Александар Илић, адвокат, Савски трг бр. 9, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(511) 5  санитарни производи за употребу у медицини; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини или ветеринарску употребу, храна за бебе; 

дијететски додаци (додаци исхране) за људе и животиње.   
 

(210) Ж- 2022-430 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић, 

Угриновачки пут бр. 18 део 020, Београд, RS i 

Драгана Ракића 051/3, Земун, RS 

(740) Александар Илић, адвокат, Савски трг бр. 9, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.05.02; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.18; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.07  

(591) светло браон, бела  

(511) 5  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхране) за 

људе и животиње.   
 

(210) Ж- 2022-431 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић, 

Угриновачки пут бр. 18 део 020, Београд, RS i 

Драгана Ракића 51, Земун, RS 

(740) Александар Илић, адвокат, Савски трг бр. 9, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.06  

(591) сива, бела  

(511) 5  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхране) за 

људе и животиње.   
 

(210) Ж- 2022-432 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(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) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.15; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава  
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(511) 35  оглашавање у области регистрације имена 

домена; оглашавање у области информационе 

безбедности; организовање промоција и едукација у 

области информационе безбедности; маркетинг у 

области телекомуникација; маркетинг у области 

информационе безбедности; маркетинг у области 

имена домена; организовање промоција и едукација 

у области регистрације имена домена.  

38  телекомуникације; пружање информација у 

области телекомуникација; пружање информација у 

области имена домена; пружање информација у 

области информационе безбедности; пренос порука и 

слика помоћу компјутера и електронске поште; 

приступ глобалним компјутерским мрежама.  

42  услуге регистрације имена домена; акредитација 

регистара имена домена и администратора регистара; 

стварање и администрирање квалификација за 

пружаоце услуга регистрације имена домена; 

успостављање и надгледање поштовања процедура 

које морају следити пружаоци услуга регистрације 

имена домена; услуге у области информационе 

безбедности; консултације о безбедности интернета; 

решавање спорова поводом регистрације домена.  
 

(210) Ж- 2022-433 (220) 09.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(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) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.15; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.17; 28.05.00; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава  

(511) 35  оглашавање у области регистрације имена 

домена; оглашавање у области информационе 

безбедности; организовање промоција и едукација у 

области информационе безбедности; маркетинг у 

области телекомуникација; маркетинг у области 

информационе безбедности; маркетинг у области 

имена домена; организовање промоција и едукација 

у области регистрације имена домена.  

38  телекомуникације; пружање информација у 

области телекомуникација; пружање информација у 

области имена домена; пружање информација у 

области информационе безбедности; пренос порука и 

слика помоћу компјутера и електронске поште; 

приступ глобалним компјутерским мрежама.  

42  услуге регистрације имена домена; акредитација 

регистара имена домена и администратора регистара; 

стварање и администрирање квалификација за 

пружаоце услуга регистрације имена домена; 

успостављање и надгледање поштовања процедура 

које морају следити пружаоци услуга регистрације 

имена домена; услуге у области информационе 

безбедности; консултације о безбедности интернета; 

решавање спорова поводом регистрације домена.  
 

(210) Ж- 2022-435 (220) 10.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Милош Миленковић, Др Теодора Бороцког 

55, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 16.01.17; 24.17.02; 26.11.14; 27.05.01; 27.05.02; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бордо (тамноцрвена), сива, црна  

(511) 33  алкохолна пића која садрже воће; воћни 

екстракти, алкохолни; дигестиви (ликери и жестока 

пића); ликери; вишњевача; јабуковача; крушковача; 

помешана алкохолна пића која нису на бази пива, 

алкохолна пића на бази шећерне трске.  
 

  (210) Ж- 2022-436 (220) 10.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) TSV Brave d.o.o. Beograd, Пилота Михајла 

Петровића 6, 11090, Београд, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.01.19; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  
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(511) 29  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, джемови, компоти; јаја; 

млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи; 

уља и масти за исхрану; укључујући и кикирики 

путер, краставчиће, конзервисано сочиво, 

конзервисани грашак, конзервисан пасуљ, млевени 

бадем, припремљен кикирики, припремљене 

семенке, припремљене сунцокретове семенке, 

припремљене лешнике, суво грожђе и шлаг.  

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); укључујући и кекс, колаче, цимет, 

кукурузне пахуљице, кокице, млевени кукуруз, пржени 

кукуруз, кукурузно брашно, пшенично брашно, јечмено 

брашно, сојино брашно, овсено брашно, брашно од 

хељде, прашак за колаче, тесто за колаче, бибер, 

пудинг, гриз, шпагете, чипс, крекери, крутони, мусли, 

сутлијаш, кристализовани лимунов сок (зачин), сода 

бикарбона за кување, сусамово семе (зачин), кокице, 

ваниллин (замена за ванилу).  

31  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски 

производи; сирово и непрерађено зрневље и семе; 

свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; природне 

биљке и цвеће; цветне луковице, саднице и семе за 

садњу; живе животиње; храна и пиће за животиње; 

слад; укључујући и непрерађено орашасто воће, 

свеже бобичасто воће, кокосов орах, шећерну трску, 

непрерађено семе житарице, кокос, свеже бундеве, 

свеж пасуљ, свеж кукуруз, свеж пасуљ, свеж 

кикирики, свеж бадем, свеж кикирики, свеж лешник, 

непрерађени пиринач.  
 

(210) Ж- 2022-437 (220) 10.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) TSV Brave d.o.o. Beograd, Пилота Михајла 

Петовића 6, 11090, Београд, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 25.01.01; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црна, бела, браон  

(511) 30  кафа.  
 

(210) Ж- 2022-438 (220) 10.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, New 

York, NY 10018, US 

(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд 

(540) 

GLOW TAPE 

(511) 3  козметика; козметички препарати за негу 

коже; немедицински препарати за негу коже; 

козметичке креме; козметички препарати за 

потамњивање; препарати за самопотамњивање; 

креме за потамњивање; немедицински препарати за 

заштиту коже од сунца; уље за тело; пудер за тело; 

етерична уља; козметичке торбе које садрже 

козметику; комплети и поклон сетови који се 

првенствено састоје од козметике, наиме, 

немедицинских препарата за негу коже и препарата 

за самопотамњивање.  
 

(210) Ж- 2022-439 (220) 10.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 10, 

Lamiako-Leioa, ES 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

DEFEVIX 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати за превенцију и лечење недостатка 

витамина д и остеопорозе.  
 

(210) Ж- 2022-440 (220) 10.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 

Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, 

Guangdong 518040, CN 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

OS Turbo 

(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, 
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прекидање и преклапање, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу дистрибуције 

или употребу електричне енергије; апарати и 

инструменти за снимање, преношење, 

репродуковање или обрађивање звука, слике или 

података; снимљени медији или медији који се могу 

преузети, рачунарски софтвер, празни аналогни или 

дигитални носачи података за снимање и 

складиштење података; механизми за апарате који се 

покрећу кованицама; регистар касе, уређаји за 

рачунање, опрема за обраду података; компјутери; 

рачунари; периферни рачунарски уређаји; одела за 

роњење; маске за роњење; чепови за уши за рониоце; 

штипаљке за нос за рониоце и пливаче; рукавице за 

рониоце; апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара; паметне наочаре; 

паметни сатови; паметни телефони; носиви уређаји 

за мерење активности; футроле за паметне телефоне; 

навлаке за паметне телефоне; заштитне фолије 

прилагођене за паметне телефоне; селфи штапови 

[ручни моноподи]; дигитални рамови за 

фотографије; микрофони; компјутерски хардвер; 

рачунарска меморија, уређаји; картице са 

интегрисаним колима [паметне картице]; 

транспондери; кутије за звучнике; уређају за мрежну 

комуникацију; модеми; навлаке за лаптопове; 

батерије, електричне; пуњачи за батерије; преносни 

извори електричне енергије [пуњиве батерије]; 

таблет рачунари; футроле за таблет рачунаре; 

постоља прилагођена за таблет рачунаре; равни 

екрани; флексибилни монитори са равним екраном за 

рачунаре; лаптоп рачунари; ноутбук рачунари; торбе 

за лаптопове; слушалице за ношење на глави; 

слушалице за уши; кациге за виртуелну стварност; 

снимачи података за аутомобиле; телевизијски 

декодери; звучници; преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; апарати за пренос звука; 

камкордери; фотографска камера; тастатуре за 

рачунаре; миш [рачунарска периферна опрема]; 

бројачи корака; апарати за праћење, који нису за 

употребу у медицини; видео монитори; паметне 

наруквице [мерни инструменти]; рачунарски 

програми, снимљени; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; оптичка сочива; 

разводне табле; преносници електронских сигнала; 

предајни уређаји [телекомуникациони]; инструменти 

за испитивање гасова; црне кутије [за снимање 

података]; интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; хуманоидни роботи са 

вештачком интелигенцијом; електронске музичке 

партитуре које се могу преузети; паметно прстење; 

аудио интерфејси; уређаји за електричне и 

електронске ефекте за музичке инструменте; 

еквилајзери [аудио апарати]; дигиталне 

метеоролошке станице; био-чипови; инфрацрвени 

детектори; електронски кључеви као даљински 

управљачи; сигурносни токени [уређаји за 

кодирање]; биометријски скенери за отисак прста; 

апарати за препознавање лица; софтвери за 

препознавање лица; аутоматске телефонске 

централе; радио апарати; апарати за анализу ваздуха; 

материјали за електричне водове [жице, каблови]; 

видео екрани; интегрисана кола; електронски 

чипови; термалне камере; ваге; ваге са анализатором 

телесне масе; лични дигитални асистенти [пда]; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

које се могу преузети; танки клијент рачунари; ручни 

електронски речници; софтвер за чување екрана на 

рачунару, снимљен или који се може преузети; 

рачунарски софтвер, снимљени; графички елементи 

за мобилне телефоне који се могу преузети са 

интернета; преносиви рачунари; телекомуникациони 

апарати у облику накита; штапови за сликање 

селфија као додатна опрема за паметне телефоне; 

роботи за сигурносни надзор; носиви монитори са 

видео дисплејем; објективи за снимање селфија; 

лабораторијски роботи; роботи за наставу; усб 

каблови; усб каблови за мобилне телефоне; 

апликације за мобилне уређаје које се могу преузети; 

држачи за мобилне телефоне; екрани на додир; 

телевизијски апарати; електрични утикачи; 

електричне утичнице; интерфони; дигиталне браве за 

врата; централне алармне јединице; претварачи; 

емотикони за мобилне телефоне који се могу 

преузети; оперативни рачунарски програми, 

снимљени; велики екрани са течним кристалима 

[лцд]; електронски дневници; екрани од течних 

кристала [лцд]; електрична пенкала; видео 

штампачи; преносиве дигиталне електронске ваге; 

паметни телефони који се носе на ручном зглобу; 

телевизори за аутомобиле; оловке за рад са 

рачунарима; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; оловке за екране осетљиве на додир; 

ваге; телевизијски пријемници [телевизори]; мрежни 

рутери.  
 

(210) Ж- 2022-441 (220) 10.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 

Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, 

Guangdong 518040, CN 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

Link Turbo 

(511) 9  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 
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наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекидање и преклапање, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу дистрибуције 

или употребу електричне енергије; апарати и 

инструменти за снимање, преношење, 

репродуковање или обрађивање звука, слике или 

података; снимљени медији или медији који се могу 

преузети, рачунарски софтвер, празни аналогни или 

дигитални носачи података за снимање и 

складиштење података; механизми за апарате који се 

покрећу кованицама; регистар касе, уређаји за 

рачунање, опрема за обраду података; компјутери; 

рачунари; периферни рачунарски уређаји; одела за 

роњење; маске за роњење; чепови за уши за рониоце; 

штипаљке за нос за рониоце и пливаче; рукавице за 

рониоце; апарати за дисање за подводно пливање; 

апарати за гашење пожара; паметне наочаре; 

паметни сатови; паметни телефони; носиви уређаји 

за мерење активности; футроле за паметне телефоне; 

навлаке за паметне телефоне; заштитне фолије 

прилагођене за паметне телефоне; селфи штапови 

[ручни моноподи]; дигитални рамови за 

фотографије; микрофони; компјутерски хардвер; 

рачунарска меморија, уређаји; картице са 

интегрисаним колима [паметне картице]; 

транспондери; кутије за звучнике; уређају за мрежну 

комуникацију; модеми; навлаке за лаптопове; 

батерије, електричне; пуњачи за батерије; преносни 

извори електричне енергије [пуњиве батерије]; 

таблет рачунари; футроле за таблет рачунаре; 

постоља прилагођена за таблет рачунаре; равни 

екрани; флексибилни монитори са равним екраном за 

рачунаре; лаптоп рачунари; ноутбук рачунари; торбе 

за лаптопове; слушалице за ношење на глави; 

слушалице за уши; кациге за виртуелну стварност; 

снимачи података за аутомобиле; телевизијски 

декодери; звучници; преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; апарати за пренос звука; 

камкордери; фотографска камера; тастатуре за 

рачунаре; миш [рачунарска периферна опрема]; 

бројачи корака; апарати за праћење, који нису за 

употребу у медицини; видео монитори; паметне 

наруквице [мерни инструменти]; рачунарски 

програми, снимљени; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; оптичка сочива; 

разводне табле; преносници електронских сигнала; 

предајни уређаји [телекомуникациони]; инструменти 

за испитивање гасова; црне кутије [за снимање 

података]; интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; хуманоидни роботи са 

вештачком интелигенцијом; електронске музичке 

партитуре које се могу преузети; паметно прстење; 

аудио интерфејси; уређаји за електричне и 

електронске ефекте за музичке инструменте; 

еквилајзери [аудио апарати]; дигиталне 

метеоролошке станице; био-чипови; инфрацрвени 

детектори; електронски кључеви као даљински 

управљачи; сигурносни токени [уређаји за 

кодирање]; биометријски скенери за отисак прста; 

апарати за препознавање лица; софтвери за 

препознавање лица; аутоматске телефонске 

централе; радио апарати; апарати за анализу ваздуха; 

материјали за електричне водове [жице, каблови]; 

видео екрани; интегрисана кола; електронски 

чипови; термалне камере; ваге; ваге са анализатором 

телесне масе; лични дигитални асистенти [пда]; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

које се могу преузети; танки клијент рачунари; ручни 

електронски речници; софтвер за чување екрана на 

рачунару, снимљен или који се може преузети; 

рачунарски софтвер, снимљени; графички елементи 

за мобилне телефоне који се могу преузети са 

интернета; преносиви рачунари; телекомуникациони 

апарати у облику накита; штапови за сликање 

селфија као додатна опрема за паметне телефоне; 

роботи за сигурносни надзор; носиви монитори са 

видео дисплејем; објективи за снимање селфија; 

лабораторијски роботи; роботи за наставу; усб 

каблови; усб каблови за мобилне телефоне; 

апликације за мобилне уређаје које се могу преузети; 

држачи за мобилне телефоне; екрани на додир; 

телевизијски апарати; електрични утикачи; 

електричне утичнице; интерфони; дигиталне браве за 

врата; централне алармне јединице; претварачи; 

емотикони за мобилне телефоне који се могу 

преузети; оперативни рачунарски програми, 

снимљени; велики екрани са течним кристалима 

[лцд]; електронски дневници; екрани од течних 

кристала [лцд]; електрична пенкала; видео 

штампачи; преносиве дигиталне електронске ваге; 

паметни телефони који се носе на ручном зглобу; 

телевизори за аутомобиле; оловке за рад са 

рачунарима; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; оловке за екране осетљиве на додир; 

ваге; телевизијски пријемници [телевизори]; мрежни 

рутери.  
 

(210) Ж- 2022-442 (220) 10.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(300) 018647175  02.02.2022.  EM. 

(731) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Mölndals 

bro 2, 405 03 Göteborg, SE 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

INNOLIG+ 

(511) 1  хемијске супстанце; хемијски материјали; 

хемијски препарати и природни елементи; лигнин; 

течност која садржи лигнин; хемикалије за 

индустријске сврхе и које се користе у науци; 
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хемијски производи и хемикалије које садрже 

лигнин; деривати лигнина.  

35  оглашавање.  
 

(210) Ж- 2022-443 (220) 10.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(300) 018650087  07.02.2022.  EM. 

(731) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Mölndals 

bro 2, 405 03 Göteborg, SE 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 24.13.14; 24.17.07; 26.03.23; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.04  

(591) зелена, жута, плава  

(511) 1  хемијске супстанце; хемијски материјали; 

хемијски препарати и природни елементи; лигнин; 

течност која садржи лигнин; хемикалије за 

индустријске сврхе и које се користе у науци; 

хемијски производи и хемикалије које садрже 

лигнин; деривати лигнина; биополимери.  

35  оглашавање.  
 

(210) Ж- 2022-444 (220) 10.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

LINK 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху); 

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице 

за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.  
 

(210) Ж- 2022-445 (220) 10.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

L & M FIRST CUT LINK 

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху); 

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице 

за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.  
 

(210) Ж- 2022-454 (220) 10.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) GUANGDONG LOONGON ANIMATION & 

CULTURE CO.,LTD.,, The east of Ningchuanbei Road 

and the north of Dengfeng Road, Chenghai New District, 

, Chenghai Shantou, Guangdong, , CN 

(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 , 

11070, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.10; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.02  

(511) 28  дронови [играчке]; машине за физичке 

вежбе; лопте за игру; справе за физичко вежање; 

базени за пливање [за играње]; игре; играчке; коцке 

[играчке]; макете играчке; стоне игре; украси за 

новогодишњу јелку, изузев осветљења, свећа и 

посластица; стреличарски прибор; мађионичарски 

прибор; играчке возила на даљинско управљање; 

лутке; боксерске рукавице; дувалице за прављење 

мехура од сапунице [играчке].  
 

(210) Ж- 2022-455 (220) 10.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 
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(731) PRO ZDENKA KABLI DOO Negotino, 

Pepelishte, Negotino, MK 

(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3, 

11000, Београд 

(540) 

PRO ZDENKA KABLI 

(511) 6  алуминијумска жица, бодљикава жица, метални 

завртњи за везивање каблова, спојнице за каблове од 

метала, неелектричне/кабловске везе од метала, 

неелектрични, каблови од метала, неелектрични, 

клипсе од метала за каблове и цеви, бакарна жица, 

неизолована, гвоздена жица, жица за лемљење од 

метала, челична жица, телфер каблови, жица од 

обичних металних легура, осим жица за осигураче, 

жичана тканина/жичана газа, жица од обичног метала, 

жичана ужад, затезачи жице [затезне везе].  

9  каблови, електрични, коаксијални каблови, 

бакарна жица, изолована, снопови електричних жица 

за аутомобиле, оптички каблови / каблови од 

оптичких влакана, жица за осигураче, 

идентификациони омотачи за електричне жице, 

идентификациони навоји за електричне жице, спојне 

чауре за електричне каблове, магнетне жице, 

материјали за електричне мреже [жице, каблови], 

омотачи за електричне каблове, каблови за 

стартовање мотора, телеграфске жице, телефонске 

жице, конектори за жице [електрични), жице, 

електричне.  

35  трговина кабловима и жицама.  
 

(210) Ж- 2022-457 (220) 11.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) GOMEX d.o.o., Милетићева 27 а,  

23000, Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 09.07.01; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.08; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) наранџаста, бела, црна  

(511) 35  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; рекламирање преко 

плаката; услуге агенција за увоз и извоз; 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]; израда извода са 

рачуна; ревизија пословања; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 

управљању; дактилографске услуге; презентација 

робе; непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге продаје путем лицитације; истраживање 

тржишта; пословне процене; ;пословна испитивања; 

изнајмљивање огласних материјала; консултације у 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; стенографске услуге; 

рекламирање преко телевизије; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; информатион 

пружање пословних информација; испитивање 

јавног мњења; припрема платних листи; 

проналажење особља; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; изнајмљивање 

огласног простора; промоција продаје за друге; 

секретарске услуге; брачун пореза; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

обрада текста; услуге претплате на новине за друге; 

рекламирање слањем наруџбеница; пословно 

управљање хотелима; пословно управљање за 

сценске уметнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; издавање машина за 

фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; психолошко 

тестирање за избор запослених; услуге поређења 

цена; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; 

писање рекламних текстова; прикупљање 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/5a 

Intellectual Property Gazette  2022/5a 

44 ЗИС / RS / IPO 

 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

производња рекламних филмова; пословно 

управљање за спортисте; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; изнајмљивање продајних 

штандова; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [pаy pер 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге пријављивања 

пореза; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; писање радних 

биографија за друге; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; финансијска ревизија; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге пописивања поклона; циљни маркетинг; 

привремено пословно управљање; оглашавање на 

отвореном; малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге 

односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; услуге 

комерцијалног лобирања; пружање корисничких 

прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; припрема студија о 

профитабилности пословања; пружање података из 

телефонског именика; организовање претплате на 

услуге електронске наплате путарине [енп] за друге; 

вођење пословних догађаја; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; изнајмљивање регистар 

каса; услуге придобијања потенцијалних клијената; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; услуге онлајн поручивања хране за понети 

и доставе из ресторана; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера.  

39  класа 39 39 390002 есцортинг оф травеллерс 

пратња путника 39 390003 wатер супплyинг 

водоснабдевање 39 390004 аир транспорт ваздушни 

превоз 39 390006 амбуланце транспорт превоз 

амбулантним колима 39 390007 вехицле бреакдоwн 

тоwинг сервицес услуге вуче возила у квару 39 

390008 цар рентал изнајмљивање аутомобила 39 

390009 цар транспорт превоз аутомобилом 39 390010 

бус транспорт превоз аутобусом 39 390011 плеасуре 

боат транспорт превоз излетничким бродовима 39 

390012 боат рентал изнајмљивање чамаца 39 390013 

ице-бреакинг ледоломачке услуге 39 390014 хаулинг 

превоз камионом 39 390015 салваге оф схипс 

спасавање бродова 39 390016 лигхтераге сервицес 

услуге превоза робе тегљачем 39 390017 цартинг 

превоз колицима на тегљење 39 390018 раилwаy 

транспорт железнички транспорт 39 390019 рентал 

оф хорсес фор транспортатион пурпосес 

изнајмљивање коња за превоз 39 390020 парцел 

деливерy испорука пошиљки 39 390021 портераге 

услуге ношења терета од стране носача 39 390022 

пацкагинг оф гоодс паковање робе 39 390023 

схипброкераге посредовање у вези са бродовима 39 
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390024 аррангинг оф цруисес организовање 

крстарења 39 390025 транспорт сервицес фор 

сигхтсееинг тоурс услуге превоза за туристичка 

разгледања 39 390026 унлоадинг царго истовар 

терета 39 390027 деливерy оф гоодс испорука робе 

39 390028 стораге оф гоодс складиштење робе 39 

390030 wатер дистрибутион дистрибуција воде 39 

390031 елецтрицитy дистрибутион дистрибуција 

електричне енергије 39 390032 оператинг цанал 

лоцкс управљање бранама канала 39 390033 цар 

паркинг паркирање возила 39 390034 стораге 

складиштење 39 390035 рентал оф wарехоусес 

изнајмљивање складишта 39 390036 феррy-боат 

транспорт трајектни превоз 39 390037 ривер 

транспорт речни превоз 39 390038 фреигхт 

[схиппинг оф гоодс] бродски превоз робе 39 390039 

фреигхтинг услуге комерцјалног превоза терета 39 

390040 гараге рентал изнајмљивање гаража 39 

390041 транспорт бy пипелине цевоводни транспорт 

39 390042 паркинг плаце рентал изнајмљивање 

простора за паркирање 39 390043 рефригератор 

рентал изнајмљивање просторија за хлађење 39 

390043 фрозен-фоод лоцкер рентал изнајмљивање 

хладњача за храну 39 390044 вехицле рентал 

изнајмљивање возила 39 390045 раилwаy цоацх 

рентал изнајмљивање путничких вагона 39 390046 

раилwаy труцк рентал изнајмљивање теретних 

вагона 39 390047 транспортинг фурнитуре превоз 

намештаја 39 390048 транспорт транспортне услуге 

39 390049 боат транспорт превоз бродом 39 390050 

аррангинг оф транспортатион фор травел тоурс 

организовање превоза за туристичка путовања 39 

390051 пассенгер транспорт превоз путника 39 

390052 пилотинг пилотирање  39 390054 тоwинг 

тегљење 39 390055 рефлоатинг оф схипс подизање 

потопљених бродова 39 390056 боокинг оф сеатс фор 

травел резервисање места за путовања 39 390057 

салвагинг услуге спашавања [транспорт] 39 390058 

таxи транспорт такси превоз 39 390059 трам 

транспорт трамвајски превоз 39 390060 фреигхт 

форwардинг шпедиција 39 390061 марине транспорт 

поморски превоз 39 390062 армоуред-цар транспорт 

превоз блиндираним колима 39 390063 транспорт оф 

травеллерс превоз туриста 39 390064 транспорт анд 

стораге оф wасте превоз и складиштење отпада 39 

390064 транспорт анд стораге оф трасх превоз и 

складиштење смећа 39 390065 ремовал сервицес 

селидбене услуге 39 390071 боат стораге 

складиштење чамаца, бродова 39 390072 фреигхт 

брокераге [форwардинг (ам.)] посредовање у 

услугама шпедиције 39 390072 фреигхт брокераге 

посредовање у превозу робе 39 390073 транспорт 

брокераге посредовање у транспорту 39 390074 

цхауффеур сервицес услуге возача 39 390075 

цоуриер сервицес [мессагес ор мерцхандисе] 

курирске услуге [достава пошиљки или робе] 39 

390076 провидинг информатион релатинг то стораге 

сервицес пружање информација у вези са услугама 

складиштења 39 390077 провидинг транспортатион 

информатион пружање информација о транспорту 39 

390078 рентал оф дивинг беллс изнајмљивање 

ронилачких звона 39 390079 рентал оф дивинг суитс 

изнајмљивање ронилачких одела 39 390080 рентал 

оф стораге цонтаинерс изнајмљивање контејнера за 

складиштење 39 390081 рентал оф вехицле рооф 

рацкс изнајмљивање пртљажника за кров на 

возилима 39 390082 ресцуе оператионс [транспорт] 

спасилачке операције [у транспорту] 39 390083 

транспорт ресерватион резервација превоза 39 

390084 травел ресерватион путничке резервације 

39 390085 ундерwатер салваге подводна спасавања 

39 390086 wраппинг оф гоодс умотавање, 

амбалажирање, робе 39 390087 мессаге деливерy 

достава порука [курирска служба] 39 390088 

деливерy оф неwспаперс достава новина 39 390088 

неwспапер деливерy достављање штампе 39 390089 

деливерy оф гоодс бy маил ордер достава робе 

наручене поштом 39 390090 дистрибутион оф енергy 

испорука енергије 39 390091 рентал оф мотор рацинг 

царс изнајмљивање тркачких аутомобила 39 390092 

рентал оф wхеелцхаирс изнајмљивање инвалидских 

колица 39 390093 стеведоринг услуге лучких 

радника 39 390094 пхyсицал стораге оф 

елецтроницаллy сторед дата ор доцументс физичко 

складиштење електронски сачуваних података и 

докумената 39 390095 лаунцхинг оф сателлитес фор 

отхерс лансирање сателита за друге 39 390096 

флоwер деливерy испорука цвећа 39 390097 

франкинг оф маил франкирање поште 39 390098 

провидинг траффиц информатион пружање 

информација о саобраћају 39 390099 рентал оф 

фреезерс изнајмљивање замрзивача 39 390100 

боттлинг сервицес услуге флаширања [пуњења боца] 

39 390101 транспортатион логистицс логистичке 

услуге у вези превоза [транспортна логистика] 39 

390102 аирцрафт рентал изнајмљивање ваздухоплова 

39 390103 барге транспорт превоз робе баржама 39 

390104 мотор цоацх рентал изнајмљивање путничких 

аутобуса 39 390105 рентал оф аирцрафт енгинес 

изнајмљивања мотора ваздухоплова 39 390106 

гуардед транспорт оф валуаблес превоз драгоцености 

уз обезбеђење 39 390107 рентал оф навигатионал 

сyстемс изнајмљивање навиогационих система 39 

390108 провидинг дривинг дирецтионс фор травел 

пурпосес пружање упутстава о вожњи у сврху 

путовања 39 390109 гифт wраппинг паковање 

поклона 39 390110 рентал оф трацторс 

изнајмљивање трактора 39 390111 цоллецтион оф 

рецyцлабле гоодс [транспорт] прикупљање 

рециклираних производа [транспорт] 39 390112 

рентал оф елецтриц wине целларс изнајмљивање 

електричних винских подрума [фрижидера] 39 
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390113 цасх репленисхмент оф аутоматед теллер 

мацхинес допуњавање банкомата готовином 39 

390114 цар схаринг сервицес услуге заједничког 

коришћења аутомобила [кар шеринг] 39 390115 

репленисхмент оф вендинг мацхинес допуњавање 

аутомата за продају 39 390116 луггаге стораге 

складиштење пртљага 39 390117 аррангинг оф 

пассенгер транспортатион сервицес фор отхерс виа 

ан онлине апплицатион уговарање услуга путничког 

превоза за друге коришћењем мрежне апликације 39 

390118 пилотинг оф цивилиан дронес пилотирање 

цивилним дроновима 39 390119 аррангинг фор 

травел висас анд травел доцументс фор персонс 

травеллинг аброад припремање путних виза и путних 

исправа за лица која путују у иностранство 39 

390120 царпоолинг сервицес услуге заједничког 

путовања аутомобилом [карпулинг] 39 390121 

темпорарy стораге оф кеyс привремено складиштење 

кључева 39 390122 рентал оф пхотограпхy дронес 

изнајмљивање дронова за фотографисање 39 390123 

паркинг лот сервицес паркирање возила 39 390124 

цоллецтион оф доместиц анд индустриал wасте анд 

трасх прикупљање кућног и индустријског отпада и 

смећа 39 390125 рентал оф стораге лоцкерс 

изнајмљивање ормарића за одлагање ствари 39 

390126 лоцатинг анд трацкинг оф пеопле анд царго 

фор транспортатион пурпосес лоцирање и праћење 

људи и терета за потребе транспорта 39 390127 

сервицес фор транспортинг легал доцументс услуге 

превоза правних докумената 39 390128 цабле цар 

транспорт превоз жичаром 39 390129 рентал оф 

сафетy сеатс фор цхилдрен, фор вехицлес 

изнајмљивање сигурносних аутоседишта за децу 39 

390130 цоат цхецк сервицес гардеробне услуге 39 

390131 рентал оф сурвеилланце дронес 

изнајмљивање дронова за надзор 39 390132 рентал 

оф сецуритy дронес изнамљивање дронова за 

безбедност.   

43  услуге агенција за смештај [хотелски, 

пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге домова 

за стара лица; услуге кафеа; услуге кафетерија; 

обезбеђење услова за камповање; услуге кантина 

изнајмљивање привременог смештаја; пансионске 

услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

хотелског смештаја; услуге дечијих јаслица; услуге 

ресторана; резервисање пансиона; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова пансион за 

животиње; услуге барова; услуге кампова за одмор 

[смештај]; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; резервисање привременог смештаја; услуге 

мотела изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; изнајмљивање просторија за 

састанке; изнајмљивање шатора; изнајмљивање 

апарата за кување; изнајмљивање аутомата за воду за 

пиће; изнајмљивање апарата за осветљење; 

прављење скулптура од хране; услуге пријема за 

привремени смештај [организовање долазака и 

одлазака]; услуге вашоку ресторана; услуге удон и 

соба ресторана; декорисање хране; декорисање 

колача; информације и савети у вези са 

припремањем оброка; услуге личног шефа кухиње; 

услуге наргила барова; услуге рецепције за 

привремени смештај [предаја кључева]; услуге 

прихватилишта за животиње; услуге привременог 

смештаја које пружају прихватилишта; 

изнајмљивање смештаја за одмор; изнајмљивање 

кухињских судопера; изнајмљивање преносивих 

свлачионица; услуге оцењивања хране [пружања 

информација о храни и пићу]; услуге ресторана који 

нуде храну за понети; изнајмљивање намештаја; 

изнајмљивање канцеларијског намештаја.  
 

(210) Ж- 2022-458 (220) 11.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) GOMEX d.o.o., Милетићева 27 а, 23000, 

Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 09.07.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) наранџаста, црна  

(511) 35  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; рекламирање преко 

плаката; услуге агенција за увоз и извоз; 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]; израда извода са 

рачуна; ревизија пословања; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 

управљању; дактилографске услуге; презентација 

робе; непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге продаје путем лицитације; истраживање 

тржишта; пословне процене; ;пословна испитивања; 

изнајмљивање огласних материјала; консултације у 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; стенографске услуге; 

рекламирање преко телевизије; преписивање 
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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; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; информатион 

пружање пословних информација; испитивање 

јавног мњења; припрема платних листи; 

проналажење особља; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; изнајмљивање 

огласног простора; промоција продаје за друге; 

секретарске услуге; брачун пореза; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

обрада текста; услуге претплате на новине за друге; 

рекламирање слањем наруџбеница; пословно 

управљање хотелима; пословно управљање за 

сценске уметнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; издавање машина за 

фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; психолошко 

тестирање за избор запослених; услуге поређења 

цена; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; 

писање рекламних текстова; прикупљање 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

производња рекламних филмова; пословно 

управљање за спортисте; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; изнајмљивање продајних 

штандова; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [pаy pер 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге пријављивања 

пореза; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; писање радних 

биографија за друге; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; финансијска ревизија; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге пописивања поклона; циљни маркетинг; 

привремено пословно управљање; оглашавање на 

отвореном; малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге 

односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; услуге 

комерцијалног лобирања; пружање корисничких 

прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

административне услуге у вези са упућивањем на 
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лечење; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; припрема студија о 

профитабилности пословања; пружање података из 

телефонског именика; организовање претплате на 

услуге електронске наплате путарине [енп] за друге; 

вођење пословних догађаја; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; изнајмљивање регистар 

каса; услуге придобијања потенцијалних клијената; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; услуге онлајн поручивања хране за понети 

и доставе из ресторана; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера.  

39  пратња путника; водоснабдевање; ваздушни 

превоз; превоз амбулантним колима; услуге вуче 

возила у квару; изнајмљивање аутомобила; превоз 

аутомобилом; превоз аутобусом; превоз излетничким 

бродовима; изнајмљивање чамаца; ледоломачке 

услуге; превоз камионом; спасавање бродова; услуге 

превоза робе тегљачем; превоз колицима на 

тегљење; транспорт железнички транспорт; 

изнајмљивање коња за превоз; испорука пошиљки; 

услуге ношења терета од стране носача; паковање 

робе; посредовање у вези са бродовима; 

организовање крстарења; услуге превоза за 

туристичка разгледања; паковање робе; истовар 

терета; испорука робе; складиштење робе; 

дистрибуција воде; дистрибуција електричне 

енергије; управљање бранама канала; паркирање 

возила; складиштење; изнајмљивање складишта; 

трајектни превоз; речни превоз; бродски превоз робе; 

услуге комерцијалног превоза терета; изнајмљивање 

гаража; цевоводни транспорт; изнајмљивање 

простора за паркирање; изнајмљивање просторија за 

хлађење; изнајмљивање хладњача за храну; 

изнајмљивање возила; изнајмљивање путничких 

вагона; изнајмљивање теретних вагона; превоз 

намештаја; транспортне услуге; превоз бродом; 

организовање превоза за туристичка путовања; 

превоз путника; пилотирање; тегљење; подизање 

потопљених бродова; резервисање места за 

путовања; услуге спашавања [транспорт]; такси 

превоз; трамвајски превоз; шпедиција; поморски 

превоз; превоз блиндираним колима; превоз туриста; 

превоз и складиштење отпада; превоз и складиштење 

смећа; селидбене услуге; складиштење чамаца, 

бродова; посредовање у услугама шпедиције; 

посредовање у превозу робе; посредовање у 

транспорту; услуге возача; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; пружање информација у вези са 

услугама складиштења; пружање информација о 

транспорту; изнајмљивање ронилачких звона; 

изнајмљивање ронилачких одела; изнајмљивање 

контејнера за складиштење; изнајмљивање 

пртљажника за кров на возилима; спасилачке 

операције [у транспорту]; резервација превоза; 

путничке резервације; подводна спасавања; 

умотавање, амбалажирање, робе; достава порука 

[курирска служба]; достава новина; достављање 

штампе; достава робе наручене поштом; испорука 

енергије; изнајмљивање тркачких аутомобила; 

изнајмљивање инвалидских колица; услуге лучких 

радника; физичко складиштење електронски 

сачуваних података и докумената; лансирање 

сателита за друге; испорука цвећа; франкирање 

поште; пружање информација о саобраћају; 

изнајмљивање замрзивача; флаширања [пуњења 

боца]; логистичке услуге у вези превоза 

[транспортна логистика]; изнајмљивање 

ваздухоплова; превоз робе баржама; изнајмљивање 

путничких аутобуса; изнајмљивања мотора 

ваздухоплова; превоз драгоцености уз обезбеђење; 

изнајмљивање навиогационих система; пружање 

упутстава о вожњи у сврху путовања; услуге 

заједничког коришћења аутомобила [кар шеринг]; 

допуњавање аутомата за продају; складиштење 

пртљага; уговарање услуга путничког превоза за 

друге коришћењем мрежне апликације; пилотирање 

цивилним дроновима; припремање путних виза и 

путних исправа за лица која путују у иностранство; 

услуге заједничког путовања аутомобилом 

[карпулинг]; привремено складиштење кључева; 

изнајмљивање дронова за фотографисање; 

паркирање возила; прикупљање кућног и 

индустријског отпада и смећа; изнајмљивање 

ормарића за одлагање ствари; лоцирање и праћење 

људи и терета за потребе транспорта; услуге превоза 

правних докумената; превоз жичаром; изнајмљивање 

сигурносних аутоседишта за децу; гардеробне 

услуге; изнајмљивање дронова за надзор; 

изнамљивање дронова за безбедност.  

43  услуге агенција за смештај [хотелски, 

пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге домова 

за стара лица; услуге кафеа; услуге кафетерија; 

обезбеђење услова за камповање; услуге кантина 

изнајмљивање привременог смештаја; пансионске 

услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

хотелског смештаја; услуге дечијих јаслица; услуге 

ресторана; резервисање пансиона; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова пансион за 

животиње; услуге барова; услуге кампова за одмор 

[смештај]; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; резервисање привременог смештаја; услуге 

мотела изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; изнајмљивање просторија за 

састанке; изнајмљивање шатора; изнајмљивање 

апарата за кување; изнајмљивање аутомата за воду за 
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пиће; изнајмљивање апарата за осветљење; 

прављење скулптура од хране; услуге пријема за 

привремени смештај [организовање долазака и 

одлазака]; услуге вашоку ресторана; услуге удон и 

соба ресторана; декорисање хране; декорисање 

колача; информације и савети у вези са 

припремањем оброка; услуге личног шефа кухиње; 

услуге наргила барова; услуге рецепције за 

привремени смештај [предаја кључева]; услуге 

прихватилишта за животиње; услуге привременог 

смештаја које пружају прихватилишта; 

изнајмљивање смештаја за одмор; изнајмљивање 

кухињских судопера; изнајмљивање преносивих 

свлачионица; услуге оцењивања хране [пружања 

информација о храни и пићу]; услуге ресторана који 

нуде храну за понети; изнајмљивање намештаја; 

изнајмљивање канцеларијског намештаја.  
 

(210) Ж- 2022-459 (220) 11.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) GOMEX d.o.o., Милетићева 27 а, 23000, 

Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста  

(511) 35  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; рекламирање преко 

плаката; услуге агенција за увоз и извоз; 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]; израда извода са 

рачуна; ревизија пословања; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 

управљању; дактилографске услуге; презентација 

робе; непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге продаје путем лицитације; истраживање 

тржишта; пословне процене; ;пословна испитивања; 

изнајмљивање огласних материјала; консултације у 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; стенографске услуге; 

рекламирање преко телевизије; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; информатион 

пружање пословних информација; испитивање 

јавног мњења; припрема платних листи; 

проналажење особља; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; изнајмљивање 

огласног простора; промоција продаје за друге; 

секретарске услуге; брачун пореза; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

обрада текста; услуге претплате на новине за друге; 

рекламирање слањем наруџбеница; пословно 

управљање хотелима; пословно управљање за 

сценске уметнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; издавање машина за 

фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; психолошко 

тестирање за избор запослених; услуге поређења 

цена; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; 

писање рекламних текстова; прикупљање 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

производња рекламних филмова; пословно 

управљање за спортисте; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; изнајмљивање продајних 

штандова; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [pаy pер 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 
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за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге пријављивања 

пореза; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; писање радних 

биографија за друге; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; финансијска ревизија; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге пописивања поклона; циљни маркетинг; 

привремено пословно управљање; оглашавање на 

отвореном; малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге 

односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; услуге 

комерцијалног лобирања; пружање корисничких 

прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; припрема студија о 

профитабилности пословања; пружање података из 

телефонског именика; организовање претплате на 

услуге електронске наплате путарине [енп] за друге; 

вођење пословних догађаја; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; изнајмљивање регистар 

каса; услуге придобијања потенцијалних клијената; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; услуге онлајн поручивања хране за понети 

и доставе из ресторана; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера.  
 

(210) Ж- 2022-460 (220) 11.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) GOMEX d.o.o., Милетићева 27 а, 23000, 

Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 09.07.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста, бела  

(511) 16  челична слова [клишеи]; челична пера; 

носачи лепљивих трака [канцеларијски прибор]; 

печати са адресом; машине за адресовање; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

уређаји за мерење поштанских услуга за 

канцеларијску употребу; спајалице; спајалице 

[канцеларијски прибор]; клипсе за оловке; хефталице 

[канцеларијски реквизит]; бележнице, нотеси; 

албуми; слике; штампани материјал [висока 

штампа]; траке за цигаре, за увијање цигарета; 

машине за оштрење оловака, електронске или 

неелектронске; подупирачи за књиге; подупирач за 

руке за сликаре; водене боје [сликарске]; водене боје, 

сликарске; акварел боје; архитектонски модели; 

фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; таблице 

за писање; писаљке за таблице; сребрни папир; 

моделарска глина; рачунске таблице; аритметичке 

таблице; гравуре; литографска уметничка дела; 

слике, урамљене или неурамљене; оловке; новине; 

периодичне публикације; атласи; уложне мапе са 

прстеновима; регистратори са прстеновима; 

гумиране траке [канцеларијски материјал]; папирни 
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подметачи за пивске чаше; улазнице; биолошки 

узорци за употребу у микроскопији [наставни 

материјал]; клишеи; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; калеми за траке са 

мастилом; манжетне за држање прибора за писање; 

памфлети; мустре [шеме за вез]; шпенадле као 

канцеларијски материјал; чиоде као канцеларијски 

материјал; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларисјки прибор]; четкице за сликаре; 

упијајућа хартија; жигови [печати]; штамбиљи; 

јастучићи за мастило; восак за печаћење; 

канцеларијске машине за печаћење; материје за 

печаћење за канцеларијску употребу; свеске; посуде 

за сортирање и бројање новца; обрасци за 

прецртавање; папир; фолије за прецртавање; 

штитници за прсте за канцеларијску употребу; 

штампарска слова; карбон папир; папир за машине за 

снимање; бележнице; угаони лењири за цртање; 

карте; материјал за обуку [изузев апарата]; индексне 

карте [канцеларијске]; листови папира 

[канцеларијски]; картон; картонске кутије за 

шешире; перфориране картице за разбоје; тубе од 

картона; каталози; метални врх за индексне карте; 

књиге са песмама или нотама; спојени рамови 

[штампарски]; омоти за папир; кошуљице за списе; 

ногаре за сликаре [штафелаји]; бројеви 

[штампарски]; индијско мастило; хромолитографи; 

хромијуми; восак за калупе, који није за зубарску 

употребу; фасцикле [канцеларијски материјал]; 

бушилице за папир [зумба]; тоалет папир; хигијенски 

папир; књиге; шестари за цртање; штампарски 

бројеви и слова; слова, штампарска; композери за 

слагање; посуде за писма; конусне папирне кесе; 

корективна течност [канцеларијски реквизит]; 

корективно мастило [хелиографско]; графитне мине 

за оловке; хистолошки препарати за наставу; 

француски лењири кривуљари; омоти [канцеларијски 

материјал]; корице [канцеларијски материјал]; креда 

за писање; литографска креда; кројачка креда;  

држачи за креду; држачи оловака; оловке са 

графитном мином [техничке оловке]; папирне кутије 

за крем; папирне копче; ваљци за писаће машине; 

цртежи који се копирају на подлогу; преносиве слике 

[декалкоманије]; графички отисци; чешљеви за 

урезивање код сликаних дела; табле за цртање; 

материјали за цртање; инструменти за цртање; 

дијаграми; коверте; умноживачи; инструменти за 

гравирање; папир за увијање; папир за паковање; 

пера; писаће машине [електричне и неелектричне]; 

кутије за оловке; пера од злата; производи за 

брисање; материјали за писање; грбови [папирни 

печати]; штитници за брисање; гумице за брисање; 

електрокардиографски папир; пробадачи 

[канцеларијски материјал]; мастило; мастиљаве 

траке; мастиљарнице; канцеларијске машине за 

затварање коверата; фотографије [штампане]; 

брисачи за налив пера; печати; књиговезачка платна; 

комплети за цртање; књиговодствене књиге; индекс 

регистри; фигурине направљене од кашираног 

папира; филтер папир; материјали за филтрирање од 

папира; формулари [штампани]; канцеларијски 

материјал, изузев намештаја; оловке од дрвеног 

угља; шаблони [од папира]; сталци за посуде за 

штампарска слова; клишеи за галванопластику; 

географске мапе; глобуси;  посуде за водене боје за 

уметнике; графичке репродукције; цртежи, скице; 

ножеви за стругање [брисање] за канцеларије; плоче 

за гравуру; ектографи; штампани роковници; 

овлаживачи за лепљење коверти [канцеларијски 

реквизити]; дописнице, разгледнице; штампане 

ствари; прибор за ручно лепљење налепница; 

штампарски бланкети, који нису од текстила; 

штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штампане публикације; приручници; 

папир за писање; притискачи за папир; игле за 

копирање за цртачке сврхе; оловке за цртање; 

столњаци од папира; литографије; литографски 

камен; књижице; светлећи папир; каширани папир; 

пелир папир за копије [канцеларијски материјал]; 

креде за маркирање; пластика за моделирање; 

материјали за моделирање; паста за моделирање; 

марамице од папира; индиго папир за умножаваче; 

прекривачи столова од папира; школске табле; 

спајалице; апарати за обележавање бројевима; 

олеографи; траке за везивање [књиговезачке]; 

плочице за печаћење; палете за сликаре; пантографи 

[справе за прецртавање]; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; пергамент; 

пастелне бојице [креде у боји]; шнитови за шивење 

одеће; кутије за матрице; ваљци за кућно фарбање; 

сликарско платно; кутије са бојама [школски 

материјал]; пластичне фолије за омотавање; апарати 

за развијање фотографија; постоља за фотографије; 

фото-гравуре; планови, пројекти; нацрти; машине за 

биговање папира [канцеларијскa опрема]; наливпера; 

плоче за матрице; шаблони, матрице за умножавање; 

портрети; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; апарати и машине за умножавање 

докумената; папирне траке и картице за бележење 

компјутерских програма; проспекти папир за 

радиограме; лењири за цртање; штампарске реглете; 

књиговезачки материјал; књиговезачке корице; 

књиговезачки конопци; улошци са мастилом за 

машине за репродуковање докумената; налив пера и 

хемијске оловке [канцеларијски прибор]; магазини 

[периодични]; папирне траке, које нису 

позамантерија и украси за косу; траке за писаће 

машине; врећице [коверте, кесе] од папира или 

пластике, за паковање; јастучићи за печате; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; обележивачи за 

књиге;  маркери за књиге; честитке, разгледнице; 

стеатит [креда за кројаче]; куглице за хемијске 
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оловке; подметачи за сто од папира; подлоге за 

писање; слова на писаћим машинама, на тастатури; 

држачи печата; кутије за печате; поштанске марке; 

постоља за печате; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; апарати за вињете; глутен [лепак] за 

папир или употребу у домаћинству; лепак за папир 

или употребу у домаћинству; лепљиве траке за папир 

или употребу у домаћинству; адресне матрице за 

машине за адресирање; алманаси; календари; 

скробне пасте [лепила] за папир или употребу у 

домаћинству; сликарске четкице; самолепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; гумице 

[еластичне траке] за канцеларије; портикле од 

папира; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

папир од пулпе, дрвене масе; папирне или картонске 

кутије; постоља за пера и оловке; амбалажа за флаше 

од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

пластична, мехураста амбалажа за паковање или 

умотавање; заставе од папира; апарати за 

уништавање папира [шредери] за канцеларијску 

употребу; стоне полице за документацију са фиокама 

[канцеларијски прибор]; лепак за канцеларијску или 

кућну употребу; лепкови за канцеларијску или 

употребу у домаћинству; ножеви за папир [за 

отварање писама]; вреће за ђубре [од папира или 

пластике]; зарезачи за оловке, електронски и 

неелектронски; папирне марамице за уклањање 

шминке; стоне салвете од папира; подметачи од 

папира; угаоници за цртање; Т-лењири за цртање; 

држачи за оловке; аташе мапе; постоља за мастило; 

несесери са прибором за писање; кројеви и обрасци 

за копирање; омотачи за флаше од картона или 

папира; плакати од папира или картона; убруси од 

папира; убруси за лице од папира; етикете од папира 

или картона; игле за урезивање, за линорез и 

дуборез; вискозни папир за умотавање, украсни 

папир; средства за лепљење за папире или употребу 

у домаћинству; гумиране траке за лепљење папира; 

рибље туткало за употребу у канцеларијама или 

домаћинству; вреће за микроталасно кување; 

папирни филтери за кафу; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; натписи од 

папира или картона; налепнице [канцеларијски; 

књиговезачки апарати и машине [канцеларијска 

опрема]; стрипови; папир за копирање; омоти за 

чековне књижице; пера за туш; бочице за мастило; 

музичке честитке, разгледнице; билтени; материјал 

за паковање направљен од скроба; воштани папир; 

корице за пасоше; четкице за писање; инструменти 

за писање; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; неелектронски импринтери за 

кредитне картице; пластификатори докумената за 

канцеларијску употребу; папир за сликање и 

калиграфију; брисачи за табле за писање; плочице са 

хватаљком за листове папира; неелектронски 

показивачи графикона; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; калупи за глину за 

моделирање  [уметнички материјал]; спајалице за 

новац; колекционарске сличице, за размену, које 

нису за играње; упијајуће фолије од папира или 

пластике за паковање хране; фолије од папира или 

пластике за одржавање влаге за паковање хране]; 

коректорске траке [канцеларијски прибор]; посудице 

за боје; маркери [писаћи прибор]; леци, 

флајери;држачи списа, докумената [канцеларијски 

прибор]; држачи страница књига; глина од полимера 

за моделирање: поштански жигови; папирни и 

картонски материјали за паковање [пуњење, 

облагање]; од папира или картона; новчанице; креда 

у спреју; ваучери; папир од пиринча; пластичне кесе 

за одлагање животињског измета; ваши [јапански 

папир]; надстолњаци од папира; штампане музичке 

партитуре; транспаренти [банери] од папира; украсне 

папирне заставице; целулоидне фолије за цртане 

филмове; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; навлаке за картице са 

именом; држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; копче за навлаке за картице са именом 

[канцеларијски прибор]; папир за лекарске столове за 

прегледе; папирни подметачи за стоматолошке 

тацне; портикле са рукавима, папирне; секачи папира 

[канцеларијски прибор]; шаблони за украшавање 

хране и напитака; беџеви са именом [канцеларијски 

прибор]; траке за бар кодове; шљокице за 

канцеларијску употребу; ознаке за поврат пртљага од 

папира; марамице од папира за чишћење; заштитне 

корице за књиге; књиге за бојење; слике за бојење; 

папир за оригами; торбе за куповину од папира или 

пластике; кесе за набавку од папира или пластике; 

мезуза пергаменти; мезуза кутије; папир за печење; 

магнетне табле као канцеларијска опрема; флип чарт 

табле; новчанице; сувенири; папир са семењем за 

садњу [канцеларијски материјал]; подне налепнице.  

35  помоћ у пословном управљању; обавештења о 

пословима; рекламирање преко плаката; услуге 

агенција за увоз и извоз; 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]; 

израда извода са рачуна; ревизија пословања; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у вези са избором особља; 

консултације у пословном управљању; 

дактилографске услуге; презентација робе; 

непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге продаје путем лицитације; истраживање 
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тржишта; пословне процене; ;пословна испитивања; 

изнајмљивање огласних материјала; консултације у 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; стенографске услуге; 

рекламирање преко телевизије; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; информатион 

пружање пословних информација; испитивање 

јавног мњења; припрема платних листи; 

проналажење особља; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; изнајмљивање 

огласног простора; промоција продаје за друге; 

секретарске услуге; брачун пореза; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

обрада текста; услуге претплате на новине за друге; 

рекламирање слањем наруџбеница; пословно 

управљање хотелима; пословно управљање за 

сценске уметнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; издавање машина за 

фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; психолошко 

тестирање за избор запослених; услуге поређења 

цена; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; 

писање рекламних текстова; прикупљање 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

производња рекламних филмова; пословно 

управљање за спортисте; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; изнајмљивање продајних 

штандова; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [pаy pер 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге пријављивања 

пореза; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; писање радних 

биографија за друге; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; финансијска ревизија; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге пописивања поклона; циљни маркетинг; 

привремено пословно управљање; оглашавање на 

отвореном; малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге 

односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; услуге 

комерцијалног лобирања; пружање корисничких 
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прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; припрема студија о 

профитабилности пословања; пружање података из 

телефонског именика; организовање претплате на 

услуге електронске наплате путарине [енп] за друге; 

вођење пословних догађаја; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; изнајмљивање регистар 

каса; услуге придобијања потенцијалних клијената; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; услуге онлајн поручивања хране за понети 

и доставе из ресторана; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера.  
 

(210) Ж- 2022-461 (220) 11.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) GOMEX d.o.o., Милетићева 27 а, 23000, 

Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 09.07.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста, бела  

(511) 16  челична слова [клишеи]; челична пера; 

носачи лепљивих трака [канцеларијски прибор]; 

печати са адресом; машине за адресовање; папир; 

постери; огласни панои од папира или картона; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

уређаји за мерење поштанских услуга за 

канцеларијску употребу; спајалице; спајалице 

[канцеларијски прибор]; клипсе за оловке; хефталице 

[канцеларијски реквизит]; бележнице, нотеси; 

албуми; слике; штампани материјал [висока 

штампа]; траке за цигаре, за увијање цигарета; 

машине за оштрење оловака, електронске или 

неелектронске; подупирачи за књиге; подупирач за 

руке за сликаре; водене боје [сликарске]; водене боје, 

сликарске; акварел боје; архитектонски модели; 

фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; таблице 

за писање; писаљке за таблице; сребрни папир; 

моделарска глина; рачунске таблице; аритметичке 

таблице; гравуре; литографска уметничка дела; 

слике, урамљене или неурамљене; оловке; новине; 

периодичне публикације; атласи; уложне мапе са 

прстеновима; регистратори са прстеновима; 

гумиране траке [канцеларијски материјал]; папирни 

подметачи за пивске чаше; улазнице; биолошки 

узорци за употребу у микроскопији [наставни 

материјал]; клишеи; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; калеми за траке са 

мастилом; манжетне за држање прибора за писање; 

памфлети; мустре [шеме за вез]; шпенадле као 

канцеларијски материјал; чиоде као канцеларијски 

материјал; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларисјки прибор]; четкице за сликаре; 

упијајућа хартија; жигови [печати]; штамбиљи; 

јастучићи за мастило; восак за печаћење; 

канцеларијске машине за печаћење; материје за 

печаћење за канцеларијску употребу; свеске; посуде 

за сортирање и бројање новца; обрасци за 

прецртавање; папир; фолије за прецртавање; 

штитници за прсте за канцеларијску употребу; 

штампарска слова; карбон папир; папир за машине за 

снимање; бележнице; угаони лењири за цртање; 

карте; материјал за обуку [изузев апарата]; индексне 

карте [канцеларијске]; листови папира 

[канцеларијски]; картон; картонске кутије за 

шешире; перфориране картице за разбоје; тубе од 

картона; каталози; метални врх за индексне карте; 

књиге са песмама или нотама; спојени рамови 

[штампарски]; омоти за папир; кошуљице за списе; 

ногаре за сликаре [штафелаји]; бројеви 

[штампарски]; индијско мастило; хромолитографи; 

хромијуми; восак за калупе, који није за зубарску 

употребу; фасцикле [канцеларијски материјал]; 

бушилице за папир [зумба]; тоалет папир; хигијенски 

папир; књиге; шестари за цртање; штампарски 

бројеви и слова; слова, штампарска; композери за 

слагање; посуде за писма; конусне папирне кесе; 

корективна течност [канцеларијски реквизит]; 

корективно мастило [хелиографско]; графитне мине 

за оловке; хистолошки препарати за наставу; 

француски лењири кривуљари; омоти [канцеларијски 

материјал]; корице [канцеларијски материјал]; креда 

за писање; литографска креда; кројачка креда;  

држачи за креду; држачи оловака; оловке са 

графитном мином [техничке оловке]; папирне кутије 

за крем; папирне копче; ваљци за писаће машине; 

цртежи који се копирају на подлогу; преносиве слике 

[декалкоманије]; графички отисци; чешљеви за 

урезивање код сликаних дела; табле за цртање; 

материјали за цртање; инструменти за цртање; 

дијаграми; коверте; умноживачи; инструменти за 

гравирање; папир за увијање; папир за паковање; 

пера; писаће машине [електричне и неелектричне]; 

кутије за оловке; пера од злата; производи за 

брисање; материјали за писање; грбови [папирни 
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печати]; штитници за брисање; гумице за брисање; 

електрокардиографски папир; пробадачи 

[канцеларијски материјал]; мастило; мастиљаве 

траке; мастиљарнице; канцеларијске машине за 

затварање коверата; фотографије [штампане]; 

брисачи за налив пера; печати; књиговезачка платна; 

комплети за цртање; књиговодствене књиге; индекс 

регистри; фигурине направљене од кашираног 

папира; филтер папир; материјали за филтрирање од 

папира; формулари [штампани]; канцеларијски 

материјал, изузев намештаја; оловке од дрвеног 

угља; шаблони [од папира]; сталци за посуде за 

штампарска слова; клишеи за галванопластику; 

географске мапе; глобуси;  посуде за водене боје за 

уметнике; графичке репродукције; цртежи, скице; 

ножеви за стругање [брисање] за канцеларије; плоче 

за гравуру; ектографи; штампани роковници; 

овлаживачи за лепљење коверти [канцеларијски 

реквизити]; дописнице, разгледнице; штампане 

ствари; прибор за ручно лепљење налепница; 

штампарски бланкети, који нису од текстила; 

штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штампане публикације; приручници; 

папир за писање; притискачи за папир; игле за 

копирање за цртачке сврхе; оловке за цртање; 

столњаци од папира; литографије; литографски 

камен; књижице; светлећи папир; каширани папир; 

пелир папир за копије [канцеларијски материјал]; 

креде за маркирање; пластика за моделирање; 

материјали за моделирање; паста за моделирање; 

марамице од папира; индиго папир за умножаваче; 

прекривачи столова од папира; школске табле; 

спајалице; апарати за обележавање бројевима; 

олеографи; траке за везивање [књиговезачке]; 

плочице за печаћење; палете за сликаре; пантографи 

[справе за прецртавање]; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; пергамент; 

пастелне бојице [креде у боји]; шнитови за шивење 

одеће; кутије за матрице; ваљци за кућно фарбање; 

сликарско платно; кутије са бојама [школски 

материјал]; пластичне фолије за омотавање; апарати 

за развијање фотографија; постоља за фотографије; 

фото-гравуре; планови, пројекти; нацрти; машине за 

биговање папира [канцеларијскa опрема]; наливпера; 

плоче за матрице; шаблони, матрице за умножавање; 

портрети; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; апарати и машине за умножавање 

докумената; папирне траке и картице за бележење 

компјутерских програма; проспекти папир за 

радиограме; лењири за цртање; штампарске реглете; 

књиговезачки материјал; књиговезачке корице; 

књиговезачки конопци; улошци са мастилом за 

машине за репродуковање докумената; налив пера и 

хемијске оловке [канцеларијски прибор]; магазини 

[периодични]; папирне траке, које нису 

позамантерија и украси за косу; траке за писаће 

машине; врећице [коверте, кесе] од папира или 

пластике, за паковање; јастучићи за печате; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; обележивачи за 

књиге;  маркери за књиге; честитке, разгледнице; 

стеатит [креда за кројаче]; куглице за хемијске 

оловке; подметачи за сто од папира; подлоге за 

писање; слова на писаћим машинама, на тастатури; 

држачи печата; кутије за печате; поштанске марке; 

постоља за печате; фолије, слајдови [канцеларијски 

материјал]; апарати за вињете; глутен [лепак] за 

папир или употребу у домаћинству; лепак за папир 

или употребу у домаћинству; лепљиве траке за папир 

или употребу у домаћинству; адресне матрице за 

машине за адресирање; алманаси; календари; 

скробне пасте [лепила] за папир или употребу у 

домаћинству; сликарске четкице; самолепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; гумице 

[еластичне траке] за канцеларије; портикле од 

папира; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

папир од пулпе, дрвене масе; папирне или картонске 

кутије; постоља за пера и оловке; амбалажа за флаше 

од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

пластична, мехураста амбалажа за паковање или 

умотавање; заставе од папира; апарати за 

уништавање папира [шредери] за канцеларијску 

употребу; стоне полице за документацију са фиокама 

[канцеларијски прибор]; лепак за канцеларијску или 

кућну употребу; лепкови за канцеларијску или 

употребу у домаћинству; ножеви за папир [за 

отварање писама]; вреће за ђубре [од папира или 

пластике]; зарезачи за оловке, електронски и 

неелектронски; папирне марамице за уклањање 

шминке; стоне салвете од папира; подметачи од 

папира; угаоници за цртање; Т-лењири за цртање; 

држачи за оловке; аташе мапе; постоља за мастило; 

несесери са прибором за писање; кројеви и обрасци 

за копирање; омотачи за флаше од картона или 

папира; плакати од папира или картона; убруси од 

папира; убруси за лице од папира; етикете од папира 

или картона; игле за урезивање, за линорез и 

дуборез; вискозни папир за умотавање, украсни 

папир; средства за лепљење за папире или употребу 

у домаћинству; гумиране траке за лепљење папира; 

рибље туткало за употребу у канцеларијама или 

домаћинству; вреће за микроталасно кување; 

папирни филтери за кафу; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; натписи од 

папира или картона; налепнице [канцеларијски; 

књиговезачки апарати и машине [канцеларијска 

опрема]; стрипови; папир за копирање; омоти за 

чековне књижице; пера за туш; бочице за мастило; 

музичке честитке, разгледнице; билтени; материјал 

за паковање направљен од скроба; воштани папир; 

корице за пасоше; четкице за писање; инструменти 

за писање; папирне облоге за фиоке, ормане, 
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парфимисане или не; неелектронски импринтери за 

кредитне картице; пластификатори докумената за 

канцеларијску употребу; папир за сликање и 

калиграфију; брисачи за табле за писање; плочице са 

хватаљком за листове папира; неелектронски 

показивачи графикона; папирне машне, које нису 

позамантерија и украси за косу; калупи за глину за 

моделирање  [уметнички материјал]; спајалице за 

новац; колекционарске сличице, за размену, које 

нису за играње; упијајуће фолије од папира или 

пластике за паковање хране; фолије од папира или 

пластике за одржавање влаге за паковање хране]; 

коректорске траке [канцеларијски прибор]; посудице 

за боје; маркери [писаћи прибор]; леци, 

флајери;држачи списа, докумената [канцеларијски 

прибор]; држачи страница књига; глина од полимера 

за моделирање: поштански жигови; папирни и 

картонски материјали за паковање [пуњење, 

облагање]; од папира или картона; новчанице; креда 

у спреју; ваучери; папир од пиринча; пластичне кесе 

за одлагање животињског измета; ваши [јапански 

папир]; надстолњаци од папира; штампане музичке 

партитуре; транспаренти [банери] од папира; украсне 

папирне заставице; целулоидне фолије за цртане 

филмове; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; навлаке за картице са 

именом; држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; копче за навлаке за картице са именом 

[канцеларијски прибор]; папир за лекарске столове за 

прегледе; папирни подметачи за стоматолошке 

тацне; портикле са рукавима, папирне; секачи папира 

[канцеларијски прибор]; шаблони за украшавање 

хране и напитака; беџеви са именом [канцеларијски 

прибор]; траке за бар кодове; шљокице за 

канцеларијску употребу; ознаке за поврат пртљага од 

папира; марамице од папира за чишћење; заштитне 

корице за књиге; књиге за бојење; слике за бојење; 

папир за оригами; торбе за куповину од папира или 

пластике; кесе за набавку од папира или пластике; 

мезуза пергаменти; мезуза кутије; папир за печење; 

магнетне табле као канцеларијска опрема; флип чарт 

табле; новчанице; сувенири; папир са семењем за 

садњу [канцеларијски материјал]; подне налепнице.  

35  помоћ у пословном управљању; обавештења о 

пословима; рекламирање преко плаката; услуге 

агенција за увоз и извоз; 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]; 

израда извода са рачуна; ревизија пословања; 

пословно управљање и организационо саветовање; 

консултације у вези са избором особља; 

консултације у пословном управљању; 

дактилографске услуге; презентација робе; 

непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге продаје путем лицитације; истраживање 

тржишта; пословне процене; ;пословна испитивања; 

изнајмљивање огласних материјала; консултације у 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; стенографске услуге; 

рекламирање преко телевизије; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; информатион 

пружање пословних информација; испитивање 

јавног мњења; припрема платних листи; 

проналажење особља; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; изнајмљивање 

огласног простора; промоција продаје за друге; 

секретарске услуге; брачун пореза; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

обрада текста; услуге претплате на новине за друге; 

рекламирање слањем наруџбеница; пословно 

управљање хотелима; пословно управљање за 

сценске уметнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; издавање машина за 

фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; психолошко 

тестирање за избор запослених; услуге поређења 

цена; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; 

писање рекламних текстова; прикупљање 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

производња рекламних филмова; пословно 
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управљање за спортисте; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; изнајмљивање продајних 

штандова; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [pаy pер 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге пријављивања 

пореза; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; писање радних 

биографија за друге; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; финансијска ревизија; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге пописивања поклона; циљни маркетинг; 

привремено пословно управљање; оглашавање на 

отвореном; малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге 

односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; услуге 

комерцијалног лобирања; пружање корисничких 

прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; припрема студија о 

профитабилности пословања; пружање података из 

телефонског именика; организовање претплате на 

услуге електронске наплате путарине [енп] за друге; 

вођење пословних догађаја; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; изнајмљивање регистар 

каса; услуге придобијања потенцијалних клијената; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; услуге онлајн поручивања хране за понети 

и доставе из ресторана; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера.  
 

(210) Ж- 2022-463 (220) 11.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) GOMEX d.o.o., Милетићева 27 а, 23000, 

Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 09.07.01; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.08; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) зелена,бела, црна  

(511) 35  помоћ у пословном управљању; 

обавештења о пословима; рекламирање преко 

плаката; услуге агенција за увоз и извоз; 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]; израда извода са 

рачуна; ревизија пословања; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 
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управљању; дактилографске услуге; презентација 

робе; непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге продаје путем лицитације; истраживање 

тржишта; пословне процене; ;пословна испитивања; 

изнајмљивање огласних материјала; консултације у 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; стенографске услуге; 

рекламирање преко телевизије; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; информатион 

пружање пословних информација; испитивање 

јавног мњења; припрема платних листи; 

проналажење особља; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; изнајмљивање 

огласног простора; промоција продаје за друге; 

секретарске услуге; брачун пореза; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

обрада текста; услуге претплате на новине за друге; 

рекламирање слањем наруџбеница; пословно 

управљање хотелима; пословно управљање за 

сценске уметнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; издавање машина за 

фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; психолошко 

тестирање за избор запослених; услуге поређења 

цена; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; фактурисање; 

писање рекламних текстова; прикупљање 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

производња рекламних филмова; пословно 

управљање за спортисте; маркетинг; услуге 

телемаркетинга; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; изнајмљивање продајних 

штандова; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [pаy pер 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; услуге пријављивања 

пореза; пословно управљање програмима 

рефундирања за друге; пословно управљање 

програмима за надокнаду за друге; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; писање радних 

биографија за друге; индексирање интернет сајтова 

за комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

писање текстова за рекламне намене; регистровање 

писане комуникације и података; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; састављање 

пописа информација за комерцијалне и рекламне 

сврхе; услуге пословног посредовања које се односе 

на повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; продукција емисија телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; преговарање о пословним уговорима 

за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; финансијска ревизија; 

услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која се 

преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета; 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге пописивања поклона; циљни маркетинг; 

привремено пословно управљање; оглашавање на 

отвореном; малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 
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одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; услуге 

односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; услуге 

комерцијалног лобирања; пружање корисничких 

прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне или 

рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима; услуге пријема посетилаца 

[канцеларијски послови]; припрема студија о 

профитабилности пословања; пружање података из 

телефонског именика; организовање претплате на 

услуге електронске наплате путарине [енп] за друге; 

вођење пословних догађаја; услуге обраде података 

[канцеларијски послови]; изнајмљивање регистар 

каса; услуге придобијања потенцијалних клијената; 

рачунарско вођење медицинске документације и 

датотека; услуге онлајн поручивања хране за понети 

и доставе из ресторана; услуге оглашавања за 

стварање идентитета бренда за друге; промоција 

производа преко инфлуенсера; маркетинг преко 

инфлуенсера.  

39  пратња путника; водоснабдевање; ваздушни 

превоз; превоз амбулантним колима; услуге вуче 

возила у квару; изнајмљивање аутомобила; превоз 

аутомобилом; превоз аутобусом; превоз излетничким 

бродовима; изнајмљивање чамаца; ледоломачке 

услуге; превоз камионом; спасавање бродова; услуге 

превоза робе тегљачем; превоз колицима на 

тегљење; транспорт железнички транспорт; 

изнајмљивање коња за превоз; испорука пошиљки; 

услуге ношења терета од стране носача; паковање 

робе; посредовање у вези са бродовима; 

организовање крстарења; услуге превоза за 

туристичка разгледања; паковање робе; истовар 

терета; испорука робе; складиштење робе; 

дистрибуција воде; дистрибуција електричне 

енергије; управљање бранама канала; паркирање 

возила; складиштење; изнајмљивање складишта; 

трајектни превоз; речни превоз; бродски превоз робе; 

услуге комерцијалног превоза терета; изнајмљивање 

гаража; цевоводни транспорт; изнајмљивање 

простора за паркирање; изнајмљивање просторија за 

хлађење; изнајмљивање хладњача за храну; 

изнајмљивање возила; изнајмљивање путничких 

вагона; изнајмљивање теретних вагона; превоз 

намештаја; транспортне услуге; превоз бродом; 

организовање превоза за туристичка путовања; 

превоз путника; пилотирање; тегљење; подизање 

потопљених бродова; резервисање места за 

путовања; услуге спашавања [транспорт]; такси 

превоз; трамвајски превоз; шпедиција; поморски 

превоз; превоз блиндираним колима; превоз туриста; 

превоз и складиштење отпада; превоз и складиштење 

смећа; селидбене услуге; складиштење чамаца, 

бродова; посредовање у услугама шпедиције; 

посредовање у превозу робе; посредовање у 

транспорту; услуге возача; курирске услуге [достава 

пошиљки или робе]; пружање информација у вези са 

услугама складиштења; пружање информација о 

транспорту; изнајмљивање ронилачких звона; 

изнајмљивање ронилачких одела; изнајмљивање 

контејнера за складиштење; изнајмљивање 

пртљажника за кров на возилима; спасилачке 

операције [у транспорту]; резервација превоза; 

путничке резервације; подводна спасавања; 

умотавање, амбалажирање, робе; достава порука 

[курирска служба]; достава новина; достављање 

штампе; достава робе наручене поштом; испорука 

енергије; изнајмљивање тркачких аутомобила; 

изнајмљивање инвалидских колица; услуге лучких 

радника; физичко складиштење електронски 

сачуваних података и докумената; лансирање 

сателита за друге; испорука цвећа; франкирање 

поште; пружање информација о саобраћају; 

изнајмљивање замрзивача; флаширања [пуњења 

боца]; логистичке услуге у вези превоза 

[транспортна логистика]; изнајмљивање 

ваздухоплова; превоз робе баржама; изнајмљивање 

путничких аутобуса; изнајмљивања мотора 

ваздухоплова; превоз драгоцености уз обезбеђење; 

изнајмљивање навиогационих система; пружање 

упутстава о вожњи у сврху путовања; услуге 

заједничког коришћења аутомобила [кар шеринг]; 

допуњавање аутомата за продају; складиштење 

пртљага; уговарање услуга путничког превоза за 

друге коришћењем мрежне апликације; пилотирање 

цивилним дроновима; припремање путних виза и 

путних исправа за лица која путују у иностранство; 

услуге заједничког путовања аутомобилом 

[карпулинг]; привремено складиштење кључева; 

изнајмљивање дронова за фотографисање; 

паркирање возила; прикупљање кућног и 

индустријског отпада и смећа; изнајмљивање 

ормарића за одлагање ствари; лоцирање и праћење 

људи и терета за потребе транспорта; услуге превоза 

правних докумената; превоз жичаром; изнајмљивање 

сигурносних аутоседишта за децу; гардеробне 

услуге; изнајмљивање дронова за надзор; 

изнамљивање дронова за безбедност.  

43  услуге агенција за смештај [хотелски, 

пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге домова 

за стара лица; услуге кафеа; услуге кафетерија; 

обезбеђење услова за камповање; услуге кантина; 
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изнајмљивање привременог смештаја; пансионске 

услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

хотелског смештаја; услуге дечијих јаслица; услуге 

ресторана; резервисање пансиона; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова; пансион за 

животиње; услуге барова; услуге кампова за одмор 

[смештај]; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; резервисање привременог смештаја; услуге 

мотела; изнајмљивање столова, столица, столњака и 

стакленог посуђа; изнајмљивање просторија за 

састанке; изнајмљивање шатора; изнајмљивање 

апарата за кување; изнајмљивање аутомата за воду за 

пиће; изнајмљивање апарата за осветљење; 

прављење скулптура од хране; услуге пријема за 

привремени смештај [организовање долазака и 

одлазака]; услуге вашоку ресторана; услуге удон и 

соба ресторана; декорисање хране; декорисање 

колача; информације и савети у вези са 

припремањем оброка; услуге личног шефа кухиње; 

услуге наргила барова; услуге рецепције за 

привремени смештај [предаја кључева]; услуге 

рихватилишта за животиње; услуге привременог 

смештаја које пружају прихватилишта;  

изнајмљивање смештаја за одмор; изнајмљивање 

кухињских судопера; изнајмљивање преносивих 

свлачионица; услуге оцењивања хране [пружања 

информација о храни и пићу]; услуге ресторана који 

нуде храну за понети; изнајмљивање намештаја; 

изнајмљивање канцеларијског намештаја.  
 

(210) Ж- 2022-464 (220) 11.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Novartis AG, 4002 , Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

AIRFONSIB 

(511) 5  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(210) Ж- 2022-465 (220) 14.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, 15 

Cansdale Place,, Castle Hill NSW 2154,, AU 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,  

11060, Београд 

(540) 

DERMAVIVE 

(511) 5  препарати за дезинфекцију руку; хигијенски 

производи за жене.  

44  услуге за негу коже; услуге за негу косе; људска 

хигијена и нега лепоте; услуге козметичке неге.  

(210) Ж- 2022-467 (220) 14.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

FRENLY 

(511) 5  фармацеутски препарати; унапред напуњени 

картриџи који садрже фармацеутске препарате.  

10  помоћна средства за самоубризгавање; уређаји за 

убризгавање фармацеутских производа; медицински 

шприцеви; медицински апарати и инструменти.  
 

(210) Ж- 2022-469 (220) 14.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) NOVARTIS AG, 4002 , Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

INZOLFI 

(511) 5  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(210) Ж- 2022-471 (220) 15.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Referral.online DOO, Вељка Дугошевића 54, 

11050, Београд, Звездара, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 02.09.14; 20.05.11; 24.17.02; 27.05.01; 29.01.14 

(591) тамно љубичаста #322А5Е, пинк розе 

#ФФ6БД5, љубичаста #8859ФФ, тиркизно плава 

#3АБ8ФФ  

(511) 35  онлајн маркетинг; услуге онлајн маркетинга 

намењене корисницима друштвених мрежа; 

оглашавање плаћањем по клику [паy пер цлицк 

оглашавање]; оглашавање; директно оглашавање; 

непосредно оглашавање; оглашавање путем банера; 

рекламне, маркетиншке и услуге оглашавања; услуге 

дигиталног оглашавања; услуге оглашавања на 
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интернету; изнајмљивање простора за оглашавање на 

интернету путем оглашавања упражњених места; 

услуге оглашавања за стварање идентитета бренда за 

друге; услуге оглашавања и рекламних информација 

пружених преко интернета; консултантске услуге 

које се односе на рекламирање, оглашавање и 

маркетинг; промоција добара и услуга других путем 

оглашавања на интернет страницама; саветовање из 

области оглашавања, маркетинга и промотивних 

активности, саветодавне услуге и асистенција; 

партнерски маркетинг; рекламне, маркетиншке и 

промотивне услуге; услуге рекламних агенција.  

36  онлајн банкарство; услуге онлајн банкарства 

којем се може приступити преузимањем мобилне 

апликације; финансијска размена виртуалних валута; 

услуге мењачница; услуге плаћања електронским 

новчаником; издавање картица за електронско 

плаћање у вези са програмима бонуса и награда; 

обрада плаћања за куповину роба и услуга путем 

електронске комуникационе мреже; електронска 

обрада електронског плаћања које се врши путем 

глобалне компјутерске мреже; омогућавање 

различитих могућности плаћања путем електронских 

терминала за кориснике који су доступни у 

малопродајним трговинама; давање попуста трећим 

лицима у објектима кроз употребу чланских карти.  

42  софтвер у виду сервиса [саас].  
 

(210) Ж- 2022-473 (220) 15.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) BeiGene Switzerland GmbH, Aeschengraben 27, 

4051 Basel, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

STENVIZY 

(511) 5  фармацеутски препарати; хемијско-

фармацеутски 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- 2022-474 (220) 15.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great 

Oaks Parkway, San Jose, California 95119, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 25.03.03; 26.03.04; 26.03.07; 26.03.24  

(511) 9  рачунарски хардвер; рачунарске периферне 

јединице; празне усб флеш меморије; рачунарски 

софтвер, снимљени; дискетне јединице у чврстом 

стању; рачунарска меморија, уређаји; 

полупроводнички меморијски уређаји; 

полупроводнички уређаји; адаптери за флеш 

картице; картице са интегрисаним колима (паметне 

картице); апликације за рачунарске софтвере које се 

могу преузимати; рачунари за управљање подацима; 

торбе за лаптопове; футроле за паметне телефоне; 

преносиви мултимедијални читачи, плејери; празне 

усб картице; усб прикључци; празне меморијске 

картице; спољашње чврсте јединице за рачунаре; 

рачунарски програми, снимљени; рачунарски 

програми (софтвери који се могу преузимати); 

дијагностички апарати, не за медицинску употребу; 

дискетне јединице; апарати за обраду података; 

електронске меморије; картице са чипом; електрични 

апарати за комутацију; чипови са интегрисаним 

колима; интегрисана кола; интерфејси за рачунаре; 

полупроводници; батерије, електричне; пуњачи 

батерија; извори нисконапонског напајања; 

електрични цевоводи.  

16  картонске кутије; каталози; приручници из 

области рачунарског хардвера; рачунарски 

приручници; упутства; материјали за обуку и наставу 

(изузев апарата); приручници из области рачунарског 

софтвера; приручници за обуку; папирни материјали 

за паковање; папирне кутије; папир за умотавање и 

паковање; папирне етикете; пластичне кесе за 

паковање; пластична фолија за паковање; штампани 

проспекти; штампане брошуре; штампани 

информативни флајери; штампани информативни 

листови; штампане публикације; штампани леци; 

штампани приручници; штампане ствари; штампани 

билтени; штампани памфлети; натписи од папира 

или картона; инструменти за писање; налив пера и 

хемијске оловке (канцеларијски прибор); оловке; 

бележнице; канцеларијски материјал; налепнице 

(канцеларијски прибор); папир; папир за копирање 

(канцеларијски прибор).  

35  услуге оглашавања; компјутерско управљање 

подацима; пружање пословних информација; услуге 
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малопродаје које се односе на футроле за уређаје за 

складиштење података; услуге малопродаје које се 

односе на рачунарски хардвер; услуге малопродаје 

које се односе на рачунарске периферне јединице; 

услуге малопродаје које се односе на рачунарски 

софтвер; услуге малопродаје које се односе на 

преносиве мултимедијалне читаче, плејере; 

ажурирање и одржавање података у рачунарским 

базама података.  

42  услуге рачунарског истраживања; дизајнирање 

рачунара; дизајн и развој рачунарског хардвера; 

рачунарство у облаку; рачунарско програмирање; 

саветовање у области рачунарског софтвера.  
 

(210) Ж- 2022-475 (220) 15.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) BeiGene Switzerland GmbH, Aeschengraben 27, 

4051 Basel, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

EMDAUNZA 

(511) 5  фармацеутски препарати; хемијско-

фармацеутски 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- 2022-477 (220) 15.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) BeiGene Switzerland GmbH, Aeschengraben 27, 

4051 Basel, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

AFFYPERL 

(511) 5  фармацеутски препарати; хемијско-

фармацеутски 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- 2022-480 (220) 16.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Центар дечјих летовалишта и опоравилишта 

града Београда, Рисанска 12, 11000, Београд, Савски 

Венац, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.10; 01.01.25; 05.07.02; 27.05.01; 

28.05.00; 29.01.15  

(591) црвена, плава, зелена, жута, розе, наранџаста, 

љубичаста  

(511) 39  координација путних аранжмана за 

појединце и за групе; обезбеђивање возила за туре и 

екскурзије; организација и резервација екскурзија; 

организација и резервација путних аранжмана за 

пословне потребе и потребе разоноде; организација и 

резервација путовања; организација превоза и 

путовања; организација туристичких путовања; 

организација услуга превоза; планирање, 

организовање и резервација путовања.  

43  изнајмљивање бунгалова; припрема и достава хране 

и пића за непосредно конзумирање; припрема хране и 

пића; пружање ресторанских услуга; пружање смештаја 

за одмор; пружање услуга дневног боравка за одрасле и 

децу; пружање услуга пансиона; пружање услуга 

резервације соба и хотелских резервација; пружање 

хране и пића за госте; пружање хране и пића за децу са 

посебним потребама; пружање хране и пића као део 

хотелијерских услуга; услуге агенција за смештај 

[хотелски, пансионски]; услуге ноћења са доручком; 

услуге ресторана и кетеринга; услуге туристичке 

агенције за резервисање хотелског смештаја; услуге 

хотела, мотела и одмаралишта; услуге хотела, ресторана 

и угоститељства; услуге хотела у одмаралиштима.  
 

(210) Ж- 2022-481 (220) 16.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp., P.O. 

Box 309 Ugland House, KY1-1104, Grand Cayman , KY 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,  

11060, Београд 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 29  млеко, млечни напици, млечни производи; 

кокосово млеко, млеко од соје, јогурт; сир; путер; 

маргарин; тофу, пудинг од тофуа, желе; месне 

куглице од лепљивог пиринча; јестива уља и масти; 

месо, месни екстракти, месни желеи, конзервирано 

месо, готови прехрамбени производи од меса; 

кобасица; живина и припремљени прехрамбени 

производи од живине; риба и припремљена храна од 

рибе; јегуља и припремљени прехрамбени производи 

од јегуље; чипс од кромпира, грицкалице 

направљене углавном од кромпира или грашка; 

пиринчано млеко.  

30  чај, чајни напици који садрже млеко и напици на 

бази чаја; кафа и напици на бази кафе; какао и 

напици на бази какаа; сладолед; фруктоза, малтоза, 

јестива глукоза; мед; бадемова паста; пиринач, 

пиринчано брашно, пиринчана каша и прехрамбени 

производи од пиринча; хлеб, чоколада, бомбоне, 

кекси, колачићи, колачи, палачинке, пудинзи, 

пецива; крекери, крекери од пиринча, крекери од 

грашка; кромпирово брашно за исхрану; слатки 

кромпир у праху; кукурузно брашно и прехрамбени 

производи од кукуруза; пшенично брашно; скроб; 

тапиока; сојино брашно; прелив за салату; хлебне 

мрвице; житарице у праху; овсено брашно, каша; 

резанци; инстант резанци; паста од брашна, месни 

сосови (умаци); ролнице од јаја.  

32  пива; минералне и газиране воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2022-488 (220) 15.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Милан Милојевић, Остриковац б.б.,  

Ћуприја, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.11.13; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01  

(591) розе  

(511) 41  припрема (организовање) и вођење 

семинара.  

43  хотелске услуге.  
 

(210) Ж- 2022-489 (220) 17.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) ARS NOVA DOO BEOGRAD, Гандијева 11/14, 

11070, Нови Београд, RS 

(740) Светлана Анђелковић Милошевић, адвокат, 

Косовска 34, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.07; 26.03.24; 26.04.04; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(511) 3  сапун; козметички препарати за купање; 

сапун за бријање; козметички сетови, козметика; 

препарати за прање; тоалетни производи [средства за 

личну хигијену]*; лосиони за косу; шампони; 

дезодорантни сапун; комади тоалетног сапуна; 

комади сапуна; козметички препарати; марамице 

натопљене са козметичким лосионима; препарати за 

туширање за личну хигијену и дезодорисање 

[тоалетни производи]; марамице натопљене 

препаратима за скидање шминке.   

16  тоалет папир; хигијенски папир; марамице од 

папира; столњаци од папира; прекривачи столова од 

папира; подметачи за сто од папира; портикле од 

папира; вреће за ђубре [од папира или пластике]; 

папирне марамице за уклањање шминке; стоне 

салвете од папира; подметачи од папира; убруси од 

папира; убруси за лице од папира; надстолњаци од 

папира; папир за лекарске столове за прегледе; 

марамице од папира за чишћење.   

21  четке; канте; кутије за држање папирних убруса; 

кутије за сапун; посуде [чиније]; чиније [посуде]; 

четке за тоалет; козметички прибор; тоалетни 

несесери; држачи за тоалет папир; држачи за сапуне; 

посуде за сапун; држачи сапуна; канте за смеће; 

корпе за ђубре; канте за отпад; канте за ђубре; 

тоалетни прибор; држачи тоалетног папира; канта за 

искоришћен папир.  

24  пресвлаке за тоалетне даске; прекривачи за 

кревете од папира.  

27  простирке за купатила; прекривачи за подове; 

отирачи; отирачи за врата; теписи; теписи ћилими; 

неклизајуће простирке.   
 

(210) Ж- 2022-490 (220) 17.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Društvo za proizvodnju i promet Esensa d.o.o., 

Вилине воде б.б., 11000, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.16; 05.05.20; 05.05.21; 26.04.15; 

26.04.16; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, бела  

(511) 5  витаминско минерални дијететски додаци 

исхрани; дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале, амино-киселине и елементе у траговима; 

дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале и елементе у траговима, појединачно или у 

комбинацији; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње; дијететски додаци 

[додаци исхрани] за људе и животиње; дијететски 

додаци исхрани; дијететски додаци исхрани за људе 

и животиње; дијететски и хранљиви додаци; 

дијететски и хранљиво обогаћени прехрамбени 

производи прилагођени за медицинске потребе; 

дијететски напици прилагођени за медицинску 

употребу; дијететски препарати прилагођени за 

медицинске потребе; биљни додаци исхрани у 

течном облику; биљни екстракти за медицинске 

потребе; биљни екстракти за фармацеутске намене; 

биљни препарати; биљни препарати за медицинске 

потребе; биљни суплементи; течни биљни додаци 

исхрани.  

35  дељење рекламних огласа; дељење рекламног и 

промотивног материјала; дељење рекламног, 

маркетиншког и материјала за оглашавање; дељење 

рекламног материјала [летака, брошура и штампаног 

материјала]; дељење флајера, брошура, штампаног 

материјала и узорака у рекламне сврхе; директан 

маркетинг; директно оглашавање; дистрибуција и 

дељење материјала за оглашавање [летака, 

проспеката, штампаних материјала и узорака]; 

дистрибуција и дељење рекламног материјала; 

дистрибуција летака у рекламне сврхе; дистрибуција 

производа у рекламне сврхе; дистрибуција 

проспеката; дистрибуција проспеката директно или 

путем поште; дистрибуција проспеката и узорака; 

дистрибуција проспеката и узорака за реклмне 

потребе; дистрибуција проспеката у рекламне сврхе; 

дистрибуција реклама и комерцијалних објава; 

дистрибуција рекламних летака; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција рекламног 

материјала за друге; дистрибуција рекламног 

садржаја путем интернета; дистрибуција узорака; 

изнајмљивање простора за оглашавање на интернету 

путем оглашавања упражњених места; изнајмљивање 

рекламних материјала; израђивање и ажурирање 

рекламног материјала; израђивање профила 

потрошача за комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; индексирање 

интернет страница у комерцијалне сврхе; 

индексирање интернет страница у рекламне сврхе; 

интернет маркетинг; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; истраживање тржишта у 

рекламне сврхе; маркетинг; оглашавање; онлајн 

маркетинг; писање маркетиншких текстова; 

позиционирање бренда.  
 

(210) Ж- 2022-491 (220) 17.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Društvo za proizvodnju i promet Esensa d.o.o., 

Вилине воде б.б., 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.16; 05.05.20; 05.05.22; 26.04.15; 

26.04.16; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.15  

(591) тамно љубичаста, светло љубичаста, 

наранджаста, жута, плава, зелена, сива, бела  

(511) 5  витаминско минерални дијететски додаци 

исхрани; дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале, амино-киселине и елементе у траговима; 

дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале и елементе у траговима, појединачно или у 

комбинацији; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње; дијететски додаци 

[додаци исхрани] за људе и животиње; дијететски 

додаци исхрани; дијететски додаци исхрани за људе 

и животиње; дијететски и хранљиви додаци; 

дијететски и хранљиво обогаћени прехрамбени 

производи прилагођени за медицинске потребе; 

дијететски напици прилагођени за медицинску 

употребу; дијететски препарати прилагођени за 

медицинске потребе; биљни додаци исхрани у 
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течном облику; биљни екстракти за медицинске 

потребе; биљни екстракти за фармацеутске намене; 

биљни препарати; биљни препарати за медицинске 

потребе; биљни суплементи; течни биљни додаци 

исхрани.  

35  дељење рекламних огласа; дељење рекламног и 

промотивног материјала; дељење рекламног, 

маркетиншког и материјала за оглашавање; дељење 

рекламног материјала [летака, брошура и штампаног 

материјала]; дељење флајера, брошура, штампаног 

материјала и узорака у рекламне сврхе; директан 

маркетинг; директно оглашавање; дистрибуција и 

дељење материјала за оглашавање [летака, 

проспеката, штампаних материјала и узорака]; 

дистрибуција и дељење рекламног материјала; 

дистрибуција летака у рекламне сврхе; дистрибуција 

производа у рекламне сврхе; дистрибуција 

проспеката; дистрибуција проспеката директно или 

путем поште; дистрибуција проспеката и узорака; 

дистрибуција проспеката и узорака за реклмне 

потребе; дистрибуција проспеката у рекламне сврхе; 

дистрибуција реклама и комерцијалних објава; 

дистрибуција рекламних летака; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција рекламног 

материјала за друге; дистрибуција рекламног 

садржаја путем интернета; дистрибуција узорака; 

изнајмљивање простора за оглашавање на интернету 

путем оглашавања упражњених места; изнајмљивање 

рекламних материјала; израђивање и ажурирање 

рекламног материјала; израђивање профила 

потрошача за комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; индексирање 

интернет страница у комерцијалне сврхе; 

индексирање интернет страница у рекламне сврхе; 

интернет маркетинг; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; истраживање тржишта у 

рекламне сврхе; маркетинг; оглашавање; онлајн 

маркетинг; писање маркетиншких текстова; 

позиционирање бренда.  
 

(210) Ж- 2022-492 (220) 17.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Раде Ракочевић, Качаничка 14,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 35  услуге помоћи у раду и управљању 

предузећима и вођењу послова предузећа; услуге 

израде и коришћења математичких и статистичких 

података.   

36  финансијски послови; мењачке, брокерске, 

клириншке услуге; кредитне услуге; услуге које се 

односе на берзе, акције и својину; давање гаранције у 

дужницима у монетарним пословима; издавање 

кредитних писама.   

42  услуге економско финансијске анализе и 

истраживања; услуге развоја софтвера за 

финансијске послове.   
 

(210) Ж- 2022-493 (220) 17.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Раде Ракочевић, Качаничка 14,  

11000, Београд, RS 

(540) 

senzal 

(511) 35  услуге помоћи у раду и управљању 

предузећима и вођењу послова предузећа; услуге 

израде и коришћења математичких и статистичких 

података.   

36  финансијски послови; мењачке, брокерске, 

клириншке услуге; кредитне услуге; услуге које се 

односе на берзе, акције и својину; давање гаранције у 

дужницима у монетарним пословима; издавање 

кредитних писама.  

42  услуге економско финансијске анализе и 

истраживања; услуге развоја софтвера за 

финансијске послове.   
 

(210) Ж- 2022-498 (220) 18.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) HENEX DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), 

Стефана Првовенчаног 28, Вождовац-Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.17; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) 12  возила.  

16  постери, огласни панои од картона или папира, 

бележнице, нотеси, штампани материјал, коверте, 

штампане публикације.   

25  одећа, обућа, покривала за главу.   

35  рачуноводство, вођење књига (књиговодство), 

ажурирање огласних материјала, пословне процене, 

пословна испитивања, рекламирање, маркетиншка 

истраживања, прикупљање информација у 
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компјутерске базе података, маркетинг, 

изнајмљивање билборда, оглашавање, услуге 

техничког прегледа у сврхе регистрације возила, 

пословно управљање, канцеларијски послови.  

41  пружање услуга у области образовања, 

професионално усмеравање, испитивање обучености, 

припремање обуке.  

42  научне и технолошке услуге, техничка 

испитивања, услуге истраживања и пројектовања, 

дизајнирање визит карти.  
 

(210) Ж- 2022-499 (220) 18.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Мирко Бутулија , Димитрија Туцовића 51, 

Београд-Звездара, RS 

(740) Мирко Шакан, адвокат, Теодора Херцла 39, 

11080, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.19; 24.17.25; 25.01.01; 25.01.25; 26.13.25; 

27.03.11; 27.05.01; 27.05.22; 28.05.00; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) маслинасто зелена, бела, црна  

(511) 43  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(210) Ж- 2022-500 (220) 18.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Korea, KR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

CINEBEAM 

(511) 9  мобилни телефони; телевизијски 

пријемници; звучници; звучници за мониторе; 

соундбар звучници; монитори за рачунаре; лаптоп 

рачунари; пројектори; лцд пројектори; ласерски 

пројектори; лед пројектори; слушалице; рачунари; 

двд плејери; екстерни хард дискови рачунара; 

дискови рачунара; апарати за пренос звука; апарати 

за репродукцију звука; апарати за снимање звука; 

апарати за пренос слика; апарати за репродукцију 

слика; апарати за снимање слика; апликацијски 

софтвер; аудио пријемници; сет-топ кутије; аудио 

звучници за аутомобиле; аудио-видео пријемници; 

пројекциони апарати; преносиви рачунари; таблет 

рачунари.  
 

(210) Ж- 2022-502 (220) 21.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Наташа Томашевић , Бате Јанковић 39,  

32102, Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 02.05.22; 02.05.23; 25.01.09; 26.04.09; 26.04.14; 

26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

29.01.15  

(591) црно, бела, црвена, плава, тегет, розе, тамно 

розе, браон  

(511) 9  двд- дискови; аудио-дискови; аудио и видео 

траке; аудио књиге; дигитална музика која се може 

преузети; дигитална музика која се може преузети са 

интернета; дигиталне књиге које се могу преузети; 

дигиталне књиге које се могу преузети са интернета; 

држачи и кутије за компакт-дискове и двд-дискове; 

емотикони за мобилне телефоне који се могу 

преузети; заштитне маске; звуци звона за телефоне 

који се могу преузети; звуци звона и графике за 

мобилне телефоне који се могу преузети; звучни и 

видео снимци; звучни записи; звучни записи 

музичког садржаја; звучни записи са музичким 

садржајем; интегрисани програмски пакети; 

интерактивни двд-дискови; интерактивни забавни 

софтвер за рачунаре; интерактивни компакт-дискови 

и цд-ром-дискови; интерактивни мултимедијални 

рачунарски програми; кациге за мотоциклисте; 

кациге за вожњу скејтборд; компакт-дискови; 

компакт дискови [аудио-видео; компакт дискови, двд 

и други дигитални носачи података; компакт-

дискови за складиштење звука; компакт-дискови за 

складиштење података; компакт-дискови са 

музичким садржајем; компакт диск плејери; кутије за 

компакт-дискове или двд-дискове; кутије за компакт-

дискове; лењири; наочаре за децу; наочаре за сунце; 

наочаре за читање; наочаре [оптика]; наочаре са 

диоптријом; нетбук рачунари; образовни рачунарски 

софтвер; образовни софтвер за децу; оквири за 
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наочаре за вид и за наочаре за сунце; оквири за 

сунчане наочаре; прави лењири [за мерење]; празне 

меморијске картице; празни цд-ром-дискови за 

снимање звучног или видео записа; празни двд-

дискови; празни компакт-дискови; празни магнетни 

дискови; преносиви двд читачи; преносиви мп3 

читачи; претходно снимљене усб флеш меморије; 

претходно снимљене меморијске картице; програми 

за интерактивне видео игре; програми за 

интерактивне рачунарске игре; програми за обраду 

података; програми за рачунарске игре; програми за 

рачунарске игре који се могу преузети; програми за 

рачунарске игре који се могу преузети преко 

глобалне рачунарске мреже и бежичних уређаја; 

програми за рачунарске игре који се могу преузети 

преко интернета; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети са глобалне рачунарске мреже; 

програми оперативног система; рачунаљке; рамови 

за наочаре; рачунарске графике које се могу 

преузети; рачунарске дискете; рачунарске тастатуре; 

рачунарски алати за развој софтвера; рачунарски 

апликативни софтвер за мобилне телефоне; 

рачунарски графички софтвер; рачунарски хардвер и 

фирмвер; роботи за наставу; светлеће рекламе; 

светлећи знаци; слушалице; снимљени компакт 

дискови; снимачи цд дискова; снимачи догађаја; 

снимљени програми за рачунарске игре; софтвер; 

спортске наочаре; торбе за лаптопове; торбе и 

навлаке за мобилне телефоне; торбице за мобилне 

телефоне; торбице за наочаре; угаони лењири за 

мерење; углови за мерење; угломери; унапред 

снимљене аудио траке са музичким садржајем; 

унапред снимљене видео траке; унапред снимљени 

цд-и-дискови [интерактивни компакт дискови]; 

унапред снимљени цд-ром-ови; унапред снимљени 

двд-дискови; унапред снимљени двд-дискови за 

вежбе; унапред снимљени двд-дискови фитнеса; 

унапред снимљени аудио дискови; унапред 

снимљени видео-дискови; унапред снимљени видео 

садржаји; унапред снимљени компакт дискови; 

унапред снимљени магнетни носачи података; 

уређаји за надгледање беба; футроле за лаптоп 

рачунаре; футроле за наочаре; футроле за телефоне.  

16  адресари; акварел боје; албуми; албуми за 

аутограме; албуми за бебе; албуми за посебне 

прилике; албуми за самолепљиве сличице; амбалажа 

за флаше од папира или картона; анатомски модели 

за наставне и образовне сврхе; апарати за 

пластифицирање за кућну и канцеларијску употребу; 

апарати за развијање фотографија; атласи; 

бележнице; бележнице за писање; бележнице, 

нотеси; беле школске табле; бели картон; беџеви од 

картона; беџеви од папира; беџеви са именом 

[канцеларијски прибор]; билтени; билтени са 

вестима [штампани материјал]; билтени [штампани 

материјал]; блокови за белешке; блокови за 

записивање; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бојице; брисачи за беле 

табле; брисачи за табле за писање; брисачи за 

школске табле [брисачи креде]; бројеви 

[штампарски]; брошуре; ваучери; вежбанке; 

вежбанке [празне]; визит карте; визит картице; 

водене боје, сликарске; воштане боје; врећице 

[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање; 

глина за моделирање за децу; глобуси; годишњаци 

[штампана издања]; гравуре; графичке репродукције; 

гумени печати; гумице за брисање; дечије радне 

свеске; дечије сликовнице; дечији комплет папира за 

ликовно; дидактичке картице [наставни материјали]; 

дневници; дозатори лепљиве траке за канцеларијску 

и кућну употребу; дописнице, разгледнице; 

електрични зарезачи за оловке; енциклопедије; 

етикете за обележавање; жигови [печати]; зарезачи за 

оловке; заставе од папира; заштитне корице за 

књиге; заштитне навлаке за листове папира и 

странице књига; заштитни папир; зидне карте; зидни 

календари; изложбене кутије од папира или картона; 

илустрације; илустроване зидне мапе за образовне 

потребе; именици [штампани материјал]; 

интерактивне едукативне књиге за децу; 

информативне књиге; информативне књижице; 

информативни листови; календари; канцеларијска 

папирна галантерија; картице за писање кратких 

порука; картон; картон за паковање; картонска 

амбалажа; картонске етикете; картонске кутије; 

картонске ознаке; картонске позадине за увезивање 

књига; картонске посуде; картонски материјал за 

паковање; каталози; кесе од папира или пластике за 

паковање; кичице; књиге; књиге активности; књиге 

активности са налепницама; књиге за бојење; књиге 

за децу; књиге за децу са аудио компонентама; књиге 

са песмама или нотама; књиге са причама; књижице; 

коверте; коверте за паковање од папира или 

пластике; корице књига; кошуљице за списе; креда 

за писање; креда за школске табле; креде за писање у 

штапићима; кутије за оловке; кутије за паковање од 

картона; кутије од картона за паковање; кутије од 

папира; кутије са бојама [школски материјал]; 

лењири за цртање; лепак за кућну употребу; лепак за 

папир или употребу у домаћинству; летци, флајери; 

леци; листајуће књиге; мале школске табле; мапе за 

документе; материјал за обуку [изузев апарата]; 

материјали за обуку и наставу; материјали за писање; 

материјали за увезивање књига и докумената; 

материјали за цртање; материјали за цртање за 

школске табле; музичке честитке, разгледнице; 

налепнице; наставни водичи; наставни материјали од 

папира; новине; нотеси; образовне књиге; образовне 

публикације; оквири за уметничке слике; оквири за 

фотографије; оловке; оловке са гумицама; омотачи за 

вежбанке; омотачи за флаше од картона или папира; 

омоти за папир; опрема за игрице за играње улога у 
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виду приручника; памфлети; папир; папир за свеске; 

папир за цртање; папир за часописе; папирне 

декорације за забаве; папирне етикете; папирне 

заставице; папирне кесе; папирне марамице; папирни 

натписи за торте; папирни нотеси; папирни плакати; 

папирни убруси за руке; папирни украси за забаве; 

папирни украси за колаче; папирни шаблони; папир 

са линијама; папир у листовима; пастелне бојице; 

пастелне бојице [креде у боји]; пернице за обичне и 

хемијске оловке; пернице за оловке; печати; печати 

који остављају отисак; писаљке за таблице; писаћи 

блокови; плакати од папира или картона; планови, 

пројекти; пластична фолија за паковање; подлоге за 

писање; подметачи од картона; подне налепнице; 

позивнице; показатељи датума; поклопци за оловке; 

постери; приручници; приручници за обуку; 

приручници за цртање; приручници са упутствима; 

приручници са упутствима за наставне потребе; 

проспекти; пуњење од картона; радне свеске са 

вежбама; разгледнице; рачунарски приручници; 

рачунске таблице; ребрасти картон; ребрасти папир; 

регистратори; рекламни натписи од папира или 

картона; реплике људских и животињских скелета, 

или делова скелета, и фосила за образовне сврхе; 

репродукције слика; рециклирани папир; речници; 

рођенданске честитке; рођендански споменари; 

роковници; романи; рукописи у књигама; ручни 

зарезачи; самокопирајући папир; свеске; свеске за 

вежбање рукописа; сетови хемијских оловака у боји; 

сигурносни папир; скице; сликарске оловке; 

сликарски блокови; сликарски комплети за децу; 

сликарски папир; слике; слике за бојење; 

сликовнице; слова, штампарска; сложиве кутије од 

картона; сложиве кутије од папира; софтвери и 

програми за обраду података у штампаном облику; 

спајалице; спајалице за новац; спајалице за папир; 

споменари; сталак за књиге [папирни канцеларијски 

материјал]; стони дневници; стони сетови; стрипови; 

сунђери за наношење боје; табле за плакате; табле за 

цртање; тврди картон; телефонски именици; торбе 

[омоти, врећице] од папира или пластике, за 

паковање робе; торбице за прибор за писање; 

тродимензионални модели за образовне потребе; 

тубе од картона; упутства; упутства за рачунарске 

програме; упутства за употребу рачунара; уџбеници; 

фасцикле за документа; фасцикле за списе 

[канцеларијски прибор]; фасцикле од папира; филтер 

папир; фломастери; флуоросцентни папир; 

формулари [штампани]; фотографије; фотографски 

албуми; футроле за свеске; хартија и картон; 

хемијске оловке; цртежи; честитке, разгледнице; 

четкице за цртање; џепни календари; џепни нотеси; 

џепни роковници; шаблони за обележавање; 

шаблони за слова; шаблони за цртање; шаблони [од 

папира]; шестари; школска опрема [свеске и прибор 

за писање]; школске бележнице; школске табле; 

школске табле за школску и кућну употребу; 

школски годишњаци; штампана предавања; 

штампана саопштења за штампу; штампана упутства 

за употребу; штампане белешке са семинара; 

штампане брошуре; штампане етикете за пртљаг; 

штампане картице; штампане књиге; штампане 

књиге у области музичког образовања; штампане 

књижице; штампане лекције; штампане награде; 

штампане периодичне публикације; штампане 

периодичне публикације из области фигуративне 

уметности; штампане позивнице; штампане 

публикације; штампане ствари; штампане таблице; 

штампане улазнице; штампани амблеми; штампани 

билтени; штампани информативни леци; штампани 

леци; штампани материјали за дописне школе; 

штампани материјали за обуку; штампани 

материјали за подучавање; штампани материјали за 

подучавање, образовање и наставу; штампани 

наставни материјали; штампани наставни планови; 

штампани образовни материјали; штампани планови; 

штампани поклон ваучери, некодирани; штампани 

приручници; штампани приручници са образовним 

методама; штампани промотивни материјали; 

штампани роковници; штампани сертификати; 

штампани узорци; штампани флајери; штампарска 

слова; штампарска слова, клишеи; штампарски 

бројеви и слова; штампарски папир.  

41  академије [образовне]; вођење забавних догађаја; 

електронско издаваштво; забава посредством радија; 

извођење представа уживо; издавање књига; 

издавање спортске опреме, осим возила; издавање 

текстова, осим рекламних текстова; изнајмљивање 

играчака; изнајмљивање опреме за играње; испити из 

области образовања; истраживања у области 

образовања; настава, обука; образовање у 

интернатима; образовне услуге које пружају 

асистенти за лица са посебним потребама; обука 

[тренирање]; омогућавање коришћења онлајн видео 

записа, који се не могу преузимати; омогућавање 

коришћења онлајн музике, која се не може 

преузимати; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; организовање забавних догађаја; 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење образовних форума уживо; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање представа, 

свечаности [услуге импресарија]; организовање 

спортских такмичења; организовање такмичења 

[образовних или забавних]; писање песама; писање 

сценарија; писање сценарија, изузев за рекламне 

сврхе; планирање забава [забава]; подучавање; 

практична настава [обука путем демонстрације]; 

превођење; пренос знања и искуства [обучавање]; 

пренос пословног знања као и техничког знања и 
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искуства [обучавање]; припрема и вођење семинара; 

припрема и вођење спортских догађаја; продукција 

музике; продукција представа; производња подкаста; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком]; пружање услуга у области 

забаве и разоноде; пружање услуга у области 

образовања; услуге библиотека игара; услуге бојења 

лица; услуге забављача; услуге игара пружених 

онлајн са рачунарске мреже; услуге музичког 

образовања; услуге обданишта; услуге образовања 

које пружају школе; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге разоноде; 

услуге спортских кампова; учење на даљину; 

фотографисање; фотографске репортаже; вођење 

обилазака културних знаменитости у образовне 

сврхе са водичем; 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 семинара; вођење 

семинара за обуку; вођење спортских догађаја; 

вођење спортских такмичења; вођење такмичења на 

интернету; вођење учења на даљину на нивоу 

основног образовања; вођење часова; договарање, 

реализација и организација конгреса; договарање, 

реализација и организација конференција; 

договарање, реализација и организација концерата; 

договарање, реализација и организација семинара; 

договарање, реализација и организација семинара, 

предавања, презентација и симпозијума у вези са 

подучавањем језика; додатно образовање; 

електронске издавачке услуге; електронске 

публикације текстова и штампаног материјала, осим 

рекламних текстова, на интернету; забава у виду 

извођења вокалних дела уживо; забава у виду 

извођења плесних садржаја уживо; забава у виду 

извођења уживо аудио и визуелних дела; забава у 

виду извођења уживо аудио и визуелних дела, 

музичких, мешовитих, информативних и 

комичарских дела; забава у виду концертних 

наступа; забава у виду музичких извођења уживо; 

забава у виду наступа уживо; забава у виду наступа 

уживо и наступа замаскираних ликова уживо; забава 

у виду наступа уживо од стране музичких оркестара; 

забава у виду позоришних представа; забава у виду 

редовних телевизијских програма у области забаве за 

децу; забава у виду спортских такмичења; забава у 

виду спортских турнира; забава у виду спортских 

утакмица; забава у виду телевизијског програма 

информативног садржаја који се емитује уживо; 

забавне и културне активности; забавне и спортске 

активности; извођења наступа уживо; извођење 

концерата; извођење музичких концерата; извођење 

уживо божићне музике; извођење уживо наступа 

који садрже унапред снимљена вокална и 

инструментална извођења; извођење хумористичких 

наступа уживо; издавање аудио књига; 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, новина и периодичних 

часописа; издавање и уређивање магазина; издавање 

и уређивање новина; издавање и уређивање 

периодичних издања; издавање и уређивање 

штампаног материјала; издавање и уређивање 

штампаног материјала и текстова, осим рекламних 

текстова; издавање и уређивање штампаног 

материјала, књига, новина и периодичних часописа, 

осим за рекламне потребе; издавање календара; 

издавање каталога; издавање књига и магазина; 

издавање књига и часописа; издавање књига, 

магазина, годишњака и журнала; издавање књига, 

периодичних издања, часописа, новина и билтена; 

издавање књига, часописа и других текстова, осим 

рекламних текстова; издавање књига, часописа и 

новина на интернету; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; издавање новина; издавање 

образовних материјала; издавање приручника за 

обуку; издавање приручника; издавање приручника 

за образовање и оспособљавање; издавање 

проспеката; издавање рекламног материјала за 

потребе забаве и подучавања; издавање текста 

песама у облику књиге; издавање текста песама у 

форми партитуре; издавање текстова и слика, и у 

електронском формату, осим за рекламне потребе; 

издавање уџбеника; издавање часописа; издавање 

часописа за потрошаче; издавање часописа и књига у 

електронском формату; издавање часописа у 

електронском формату; издавање часописа у 

електронском формату на интернету; издавање 

штампаних именика; издавање штампаног 

материјала; издавање штампаног материјала и 

текстова, осим рекламних текстова; издавање 

штампаног материјала, и у електронском формату, 

осим у рекламне сврхе; издавање штампаног 

материјала, осим рекламних текстова, у 

електронском формату; издавање штампаног 

материјала у електронском формату на интернету; 

издавачке услуге; издавачке услуге за дигиталну 

видео, аудио и мултимедијалну забаву; издавачке 
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услуге, осим штампања; изнајмљивање образовних и 

материјала за обуку; изнајмљивање образовних 

материјала; изнајмљивање опреме, апарата и 

сценографије за позоришне позорнице или 

телевизијске студије; изнајмљивање опреме за 

спортско роњење; изнајмљивање штампаних 

публикација; изнајмљивање штампаног материјала; 

информативне услуге у виду извештавања о 

актуелним догађајима; информатичка обука; 

информације које се односе на забаву у вези са 

рачунарским играма које се пружају на интернету са 

рачунарске базе података или глобалне 

комуникацијске мреже; информације које се односе 

на образовање и забаву; информације које се односе 

на образовање и забаву које се пружају на интернету 

са рачунарске базе података или интернета; 

информације које се односе на образовање или 

забаву које се пружају на интернету или путем 

телевизије, широкопојасних и бежичних 

комуникација; информације које се односе на 

образовање или забаву које се пружају на интернету 

са рачунарске базе података или интернета путем 

телевизијских или радио програма; информације о 

активностима у слободно време; консултантске 

услуге које се односе на образовање и обуку; 

консултантске услуге које се односе на образовање и 

обуку руководства и особља; консултантске услуге 

које се односе на обуку и усавршавање; 

консултантске услуге у области забаве; 

консултантске услуге у области забаве које се 

пружају путем интернета; консултантске услуге у 

области образовања и забаве које се пружају путем 

позивних центара и дежурних телефонских линија; 

консултантске услуге у области потешкоћа у учењу; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење колоквијума; консултовање које се односи на 

организовање и вођење радионица за обуку; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење концерата; консултовање које се односи на 

упприличавање и вођење конгреса; консултовање у 

вези са стручним оспособљавањем; културне 

активности; културне, образовне или забавне услуге 

које пружају уметничке галерије; курсеви учења на 

даљину; мултимедијално издавање електронских 

издања; мултимедијално издавање књига; 

мултимедијално издавање књига, магазина, дневника 

и електронских издања; мултимедијално издавање 

магазина, часописа и новина; мултимедијално 

издавање штампаног материјала; напредна обука; 

објављивање летака; објављивање музичких 

текстова; објављивање онлајн прегледа из области 

забаве; објављивање резултата клиничких 

испитивања; објављивање резултата клиничких 

тестирања фармацеутских препарата; објављивање 

рецензија; образовање из области музике и забаве; 

образовање из области руковођења предузећем; 

образовање и обука из области музике и забаве; 

образовање и обука који се односе на очување 

природе и животне средине; образовање и обука у 

области обраде електронских података; образовање и 

обука у области услуга медицине рада и безбедности 

на раду; образовање одраслих; образовање, 

подучавање и обука; образовне и забавне активности 

које се пружају у вези са крстарењима и излетима; 

образовне и забавне услуге; образовне услуге у виду 

тренинга; образовно тестирање; обука и 

усавршавање за развој људских ресурса; 

омогућавање коришћења простора и опреме за 

наступе; омогућавање коришћења простора и опреме 

за представе; омогућавање онлајн семинара обуке; 

омогућавање приступа он-лајн видео садржајима за 

подучавање математике, који се не могу преузети; 

омогућавање приступа он-лајн видео садржајима из 

области транспорта, који се не могу преузети; 

омогућавање приступа онлајн видео садржајима из 

области финансија, који се не могу преузети; 

омогућавање приступа он-лајн видео садржајима о 

инспиративним и мотивационим темама за жене, 

који се не могу преузети; омогућавање приступа он-

лајн видео садржајима у вези са научним 

информацијама из области климатских промена, који 

се не могу преузети; омогућавање приступа онлајн 

издањима у облику новинских чланова за децу, која 

се не могу преузети; омогућавање приступа онлајн 

магазинима који садрже информације из области 

компјутерских игара и који се не могу преузети; 

омогућавање програма обуке; онлајн електронско 

издавање књига и периодичне штампе; онлајн 

издавање електронских магазина; онлајн издавање 

електронских новина; онлајн издавање електронских 

часописа; онлајн издавање часописа или дневника 

[услуге веблога]; он-лајн публикације електронских 

књига; онлајн услуге забаве; организација и вођење 

балова; организација и вођење културних и 

рекреативних активности; организација и 

договарање музичких догађаја и других културних и 

уметничких догађаја; организација и представљање 

наступа уживо; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; организација и пружање услуга игара и 

такмичења путем интернета; организација представа 

и концерата; организовање догађаја из области 

архитектуре у образовне или културне сврхе; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење културних активности; организовање и 

вођење семинара за обуку; организовање и вођење 

спортских и догађаја из културе; организовање и 

вођење спортских такмичења; организовање и 

вођење спортских такмичења и игара; организовање 

и вођење спортских такмичења и игара у области 

кошарке; организовање игара и такмичења; 

организовање игара и такмичења путем интернета; 
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организовање изложби у културне и образовне сврхе; 

организовање и реализација дневних курсева за 

одрасле; организовање и реализација забавних, 

спортских и културних активности; организовање и 

реализација курсева за обуку; организовање и 

реализација конференција, конгреса, симпозијума и 

семинара; организовање и реализација образовних 

конференција; организовање и реализација 

предавања; организовање и реализација радионица, 

туторијала, семинара и конференција; организовање 

и реализација састанака у области образовања; 

организовање и реализација семинара и радионица за 

обуку; организовање конгреса и конференција за 

културне и образовне потребе; организовање 

концерата; организовање културних и уметничких 

догађаја; организовање курсева за обуку на 

образовним институцијама; организовање курсева 

обуке; организовање курсева учења на даљину; 

организовање наступа уживо; организовање 

образовних активности за потребе летњих кампова; 

организовање образовних догађаја; организовање 

образовних, забавних, културних и спортских 

такмичења; организовање образовних курсева; 

организовање образовних наступа; организовање 

образовних семинара; организовање образовних 

форума уживо; организовање обука; организовање 

подучавања језика; организовање програма за обуку 

младих; организовање, продукција и представљање 

догађаја за образовне, културне или забавне потребе; 

организовање радионица и семинара; организовање 

часова; подучавање језика; подучавање певања; 

подучавање плеса за децу; пословна обука; пословно 

образовање; представљање аудио и визуелних 

записа; припремање обуке; припрема наставних 

планова, курсева, уџбеника и испита; припрема 

образовних курсева и испита; пружање додатних 

курсева; пружање електронских издања, која се не 

могу преузети, са глобалне рачунарске мреже; 

пружање електронских издања, која се не могу 

преузети, са интернета; пружање електронских 

публикација које се не могу преузети; пружање 

електронских публикација које се не могу преузети 

са глобалне рачунарске мреже или путем интернета; 

пружање електронских публикација које се не могу 

преузети, у вези са подучавањем језика; пружање 

забаве; пружање инструкција у прављењу накита; 

пружање информација из области образовања; 

пружање информација које се односе на наставак 

образовања путем интернета; пружање информација 

у вези са образовањем, обуком, забавом, спортским и 

културним активностима; пружање језичких курсева; 

пружање курсева обуке; пружање образовних 

курсева; пружање образовних курсева, предавања, 

семинара и програма за обуку младих; пружање 

обуке и образовања; пружање онлајн информација из 

области образовања; пружање он-лајн туторијала; 

пружање онлајн услуга подучавања; пружање услуга 

едукативне забаве за децу у центрима за ваншколске 

активности; пружање услуга он-лајн обуке; пружање 

услуге оспособљавања и усавршавања; услуге 

образовања и обуке; услуге подучавања виших 

разреда основних школа; услуге подучавања у 

основним школама; услуге тумачења и превођења; 

услуге учења на даљину; услуге учења на даљину 

које се пружају на интернету; услуге учитељске 

обуке; услуге филмске, музичке, спортске, видео и 

позоришне забаве; услуге школа језика; часови 

употребе рачунаљке; ширење образовног материјала.  
 

(210) Ж- 2022-503 (220) 21.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(300) 084561  13.10.2021.  JM. 

(731) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 

Center, Detroit MICHIGAN 48265-3000, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 19.03.03; 24.01.01; 24.01.03; 24.01.23; 24.11.25  

(511) 12  моторна возила, наиме аутомобили.  
 

(210) Ж- 2022-507 (220) 21.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, црвена, сива  

(511) 3  козметичка паковања за лице; козметичке 

креме и гелови за лице, руке и тело; козметичке 
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маске за лице; козметички лосиони за лице; 

козметички препарати за лице; течни сапуни за руке, 

лице и тело; влажне марамице импрегниране 

средствима за уклањање шминке; влажне марамице 

импрегниране средствима за чишћење; козметичке 

крпице или марамице натопљене средствима за 

чишћење коже.  

5  влажне медицинске марамице; дезинфекцијске 

марамице за једнократну употребу; марамице за 

дезинфекцију; лосиони за фармацеутске намене; 

медицински лосиони; медицински лосиони и креме 

за тело, кожу, лице и руке.  

35  оглашавање; онлајн оглашавање на рачунарској 

мрежи; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; пружање комерцијалних 

информација и савета потрошачима у избору 

производа и услуга.  
 

(210) Ж- 2022-511 (220) 21.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 02.05.06; 25.01.01; 26.04.14; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) бела, плава, жута, розе  

(511) 3  козметички препарати; марамице за бебе 

натопљене препаратима за чишћење; лосиони за 

козметичку употребу; козметичке креме и лосиони; 

креме за лице; креме за руке; креме за кожу; 

немедицинске креме за бебе; козметички препарати 

за негу коже; сапуни за кожу; сапуни за лице; 

козметички сапуни; уља за купање; пудери за бебе 

[тоалетни производи]; козметика за децу; 

немедицинска козметика и тоалетни препарати; 

парфимерија; етарска уља; ватирани штапићи за 

козметичке сврхе; препарати за уклањање шминке; 

уља за козметичку употребу; средства за чишћење 

зуба (пасте, гелови, течности); дечије пасте за зубе; 

ароматично етерично уље; тоалетни производи 

(средства за личну хигијену); дечији парфимеријски 

препарати; пене за купање за бебе, препарати за 

купање; млеко за тело; пене за купање и туширање; 

лосиони за бебе [тоалетни производи]; шампони; 

креме за сунчање; лосиони за сунчање; креме и 

препарати након сунчања; сапун; шампони; течни 

детерџенти; препарати за сунчање; козметика која се 

користи после сунчања; влажне марамице за 

чишћење; влажне марамице за козметичку употребу; 

лосиони за косу; лосиони за тело.  

5  медицинске креме; медицинске креме за кожу; 

медицински шампони; медицински сапуни; 

дијететски и хранљиви додаци; дијететски додаци за 

одојчад; храна за бебе; фластери; пелене за бебе; 

дезинфекциона средства.  

35  оглашавање; онлајн оглашавање на рачунарској 

мрежи; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; пружање комерцијалних 

информација и савета потрошачима у избору 

производа и услуга.  
 

(210) Ж- 2022-514 (220) 22.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) PRIVREDNO DRUŠTVO OBLAK 

TEHNOLOGIJE DOO BEOGRAD-ZEMUN, Цара 

Душана 212, Београд-Земун, RS 

(740) Адвокат Стефан Д. Лакићевић, Пере 

Велимировића 10а, Београд 

(540) 

AML SONAR 

(511) 9  рачунарски софтвер, снимљени; апликације 

за рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; софтвер за чување екрана на 

рачунару, снимљен или даунлодован; рачунарски 

софтвер који се може преузимати за управљање 

криптовалутним трансакцијама који користи 

блокчејн технологију.  

35  помоћ у пословном управљању; обавештења о 

пословима; услуге агенција за пружање пословних 

информација; анализе трошкова и цене коштања; 

рачуноводство; вођење књига [књиговодство]; 

ревизија пословања; пословно управљање и 

организационо саветовање; консултације у вези са 

избором особља; консултације у пословном 

управљању; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; истраживање тржишта; пословне 

процене; пословна испитивања; саветодавне услуге у 

пословном управљању; професионалне пословне 

консултације; пружање пословних информација; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; системација информација у компјутерским 

базама података; претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге; пружање 
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комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; пружање 

пословних информација путем веб страница; услуге 

праћења конкуренције; услуге праћења тржишта; 

финансијска ревизија; маркетинг у оквиру издавања 

софтвера; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхe.  

36  финансијске анализе; финансијске консултације; 

пружање финансијских информација; пружање 

информација о финансијама путем веб странице; 

послови везани за непокретности; електронски 

пренос крипто имовине; финансијска процена 

интелектуалне својине; финансијска размена крипто 

имовине.  

42  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; одржавање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачуна рских 

система; израда и одржавање веб страница за друге; 

хостинг рачунарских веб страница; инсталирање 

рачунарског софтвера; саветовање у области 

рачунарског софтвера; саветовање о изради веб 

страница; софтвер у виду сервиса [SaaS]; саветовање 

у вези информационих технологија; пружање 

информација у вези са рачунарским технологијама и 

програмирањем путем веб страница; пружање 

виртуалних рачунарских система путем рачунарства 

у облаку; 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 рачунарских 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 [PaaS]; развој 

рачунарских платформи; услуге провере 

аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е-трговања; писање рачунарских кодова; 

услуге аутентификације корисника коришћењем 

блокчејн технологије; услуге рачунарског 

програмирања за обраду података; услуге 

софтверског инжењеринга за обраду података.  

45  консултације о интелектуалној својини; 

менаџмент ауторских права; лиценцирање 

интелектуалне својине; праћење права интелектуалне 

својине за правно саветодавне сврхе; правна 

истраживања; лиценирање рачунарског софтвера 

[правне услуге]; услуге мирног решавања спорова; 

правне услуге које се односе на лиценцирање; правне 

услуге у вези са преговорањем о уговорима за друге; 

лиценцирање [правне услуге] у оквиру издавања 

софтвера; услуге правног надзора; услуге правног 

саветовања у вези са мапирањем патената; ревизија 

регулаторне усклађености; ревизија правне 

усклађености; спровођење закона.  
 

(210) Ж- 2022-515 (220) 22.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) CAN-STANDARD d.o.o. Beograd-Čukarica, 

Оморика 1/9, 11030, Београд, RS 

(740) Јелена Живковић, адвокат, Никшићка 15, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 02.01.01; 02.01.16; 26.04.14; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) плава, бела  

(511) 35  вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-516 (220) 22.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) MINI BEE d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Јурија 

Гагарина 87/180, 11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Срећко Копиловић, Кнегиње Зорке 11а,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, црвена  

(511) 8  стоне виљушке, рен да, ручни алат руком 

покретан, ма шине за сецкање воћа ручне, секачи 

поврћа ручни, прибор за јело, кашике, пегле, ручне 

справе за коврџање косе, сецкалице за поврће, 

кухињски ножеви са великим сечивом, ножеви за 

љуштење, отварачи са оштрицом, баштенски алат, 

ножићи за бријаче, тримери, прибор за бријање, 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/5a 

Intellectual Property Gazette  2022/5a 

74 ЗИС / RS / IPO 

 

турпије, сребрни есцајг, ручни алат за копање, 

ножеви, клешта, пинцете, резачи јаја, увијачи 

трепавица, виљушке кашике и ножеви за бебе, ручне 

справе за обраду хране.   

21  посуде за чување хране топлотно изоловане, 

стаклене бочице, корпе за хлеб за кућну употребу, 

метле, кофе, канте, лавори, комплети посуда за 

кување, сипачи пића, кригле за пиво, кутије за сапун, 

кутије за чај, стаклени затварачи, флаше, термоси, 

четке за тоалет, декоративни бокали, држачи за 

јеловнике, флашице за уље и сирће, шерпе, керамика 

за употребу у домаћинству, млатилице за муве, четке 

за ципеле, крпе за чишћење, шејкери за коктеле, 

поклопци за лонце, навлаке за даске за пеглање, 

цедиљке, посуђе за кување, куварске модле, 

чачкалице, сталци за пегле, држачи за сапуне, 

држачи за тоалет папир, сетови за зачине, сунђери за 

купање, мопови, тигањи, саксије, боце за пиће за 

спортове, посуде за поврће, кашике за преливање, 

прибор за скупљање мрвица, лопатице за торту, 

кашике за сервирање колача, посуде за бибер, 

грнчарије, канте а смеће, виљушке за сервирање, 

кашике за сервирање, подметачи, посуде за печење, 

послужавници, кухињске крпе, брисачи стакла, 

хватаљке за лед хватаљке за салату, четкице за зубе, 

абразивни сунђери, тањири, експрес лонци, четкице 

за бријање, корита за пиће, корита за храњење, 

кавези за птице, чешљеви за животиње, кавези за 

кућне љубимце, кутије простирке за кућне љубимце, 

посуђе за кућне љубимце, замке за мишеве, замке за 

муве, посуде за храну за кућне љубимце аутоматске.  

28  играчке, конфете, играчке за кућне љубимце, 

лопте за игру, балони за прославе, пињата.   
 

(210) Ж- 2022-517 (220) 22.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) MINI BEE d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Јурија 

Гагарина 87/180, 11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Срећко Копиловић, Кнегиње Зорке 11а,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава  

(511) 16  папир, водене боје, акварел боје, оловке, 

спајалице, бележнице, нотеси, албуми, штампани 

материјал (висока штампа), ма шине за оштрење 

оловака, фасцикле за списе (канцеларијски прибор), 

та блице за писање, писаљке за таблице, моделарска 

глина, рачунске таблице, регистратори са 

прстеновима, блокови за цртање, блокови 

(канцеларијски материјал), четкице за сликаре, 

жигови (печати), свеске, обрасци за прецртавање, 

папир за машине за снимање, бележнице, угаони 

лењири за цртање, листови папира (канцеларијски), 

картон, каталози, омоти за папир, индијско мастило, 

фасцикле (канцеларијски материјал), бушилице за 

папир, књиге, шестари за цртање, корективна 

течност, графитне мине за оловке, омоти, корице, 

креда за писање, држачи оловака, оловке са 

графитном мином, табле за цртање, материјал за 

цртање, инструменти за цртање, коверте, папир за 

увијање, папир за паковање, пера, производи за 

брисање, материјали за писање, гумице за брисање, 

пробадачи, мастило, мастиљарнице, печати, комплети 

за цртање, индекс регистри, филтер папир, формулари, 

канцеларијски материјал изузев намештаја, оловке од 

дрвеног угља, шаблони (од папира), посуде за водене 

боје за уметнике, графичке репродукције, цртежи, 

скице, штампани роковници, дописнице, разгледнице, 

штампарски комплети, покретни (канцеларијски 

реквизити), папир за писање, притискачи за папир, 

оловке за цртање, књижице, креде за маркирање, 

марамице од папира, спајалице, палете за сликаре, 

канцеларијски материјал и  канцеларијски прибор, осим 

намештаја, пастелне бојице (креде у боји), ваљци за 

кућно фарбање, кутије са бојама (школски материјал), 

налив-пера, лењири за цртање, налив-пера и хемијске 

оловке, школска опрема (свеске и прибор за писање), 

обележивачи за књиге, маркери за књиге, куглице за 

хемијске оловке, фолије, слајдови (канцеларијски 

материјал), глутен (лепак) за папир или употребу у 

домаћинству, лепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству, календари, сликарске четкице, 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћинству, ножеви за папир, зарезачи за оловке 

електронски и неелектронски, налепнице, папир за 

копирање, пера за туш, инструменти за писање, папир 

за сликање и калиграфију, брисачи за табле за писање, 

коректорске траке, маркери.  
 

(210) Ж- 2022-518 (220) 22.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) RHEI LIFE d.o.o. Beograd, Београдског 

батаљона 4, 11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, адвокат, Таковска 13, 11000, Београд 

(540) 

LINEZAN 

(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.  
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(210) Ж- 2022-520 (220) 23.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) JELENA SAVIĆ PR trgovina na malo 

posredstvom pošte i interneta OLLIES Beograd, 

Проте Матеје 60/5, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена  

(511) 3  козметички препарати за купање; козметичке 

маске; препарати за шминкање; лосиони за косу; 

препарати за заштиту коже (полирање); препарати за 

очување коже (полирање); козметички сетови; 

козметика; козметика на бази маслиновог уља; 

козметичке креме; препарати за уклањање шминке; 

етарске есенције; етарска уља; масти за козметичку 

употребу; уља за козметичку употребу; лосиони за 

козметичку употребу; млеко за чишћење за козметичку 

употребу; тоалетни производи (средства за личну 

хигијену); шампони; препарати за негу ноктију; 

козметички препарати за негу коже; помаде за 

козметичку употребу; препарати за сунчање 

(козметички); ароматична уља (етарска уља); балзами за 

косу; козметика за децу; етарска уља за ароматерапију.  

29  маслине, конзервиране; маслиново уље; екстра 

девичанско маслиново уље за исхрану.  

35  дистрибуција рекламног материјала; презентација 

робе; непосредно оглашавање путем поште; 

ажурирање огласних материјала; услуге продаје 

путем лицитације; изнајмљивање огласних 

материјала; објављивање рекламних текстова; 

рекламирање; оглашавање; услуге рекламних 

агенција; маркетиншка истраживања; рекламирање 

слањем наруџбеница; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

онлајл продаја козметичких препарата на бази 

маслиновог уља путем вебсајта; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; фактурисање; маркетинг; 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација; услуге посредовања у трговини; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; услуге 

придобијања потенцијалних клијената.  

(210) Ж- 2022-523 (220) 23.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) shift2ai d.o.o. Novi Sad, Темеринска бр. 102, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Нина Радин, Позоришни трг 7/6а, 

21000, Нови Сад 

(540) 

Hipokratija 

(511) 35  компјутерско управљање подацима;  

пружање пословних информација;  прикупљање 

информација у компјутерске базе података; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба или  услуга; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге;  ажурирање и одржавање података у 

рачунарским базама података; пружање пословних 

информација путем веб страница; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне и рекламне 

сврхе; прикупљање статистичких података.  

38  пренос података и слика посредством рачунара;  

слање порука; омогућавање приступа рачунарским 

базама података;  пружање услуга онлајн форума;  

стриминг (проток) података;  комуникација преко 

рачунарских терминала; пренос електронске поште; 

услуге електронског билтена (телекомуникационе 

услуге); обезбеђење корисничког приступа глобалној 

рачунарској мрежи; форуми (причаонице) на 

друштвеним мрежама; пренос дигиталних датотека; 

пренос видео садржаја на захтев.  

42  обезбеђивање алата за претраживање 

(претраживача) на интернету; софтвер у виду 

сервиса (саас); платформа као услуга (паас);  развој 

рачунарских платформи;  рачунарство у облаку; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; конвертовање 

података или докумената са физичких на 

електронске носаче; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера.  
 

(210) Ж- 2022-524 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI 

& EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON 

ENDYMATON OIKIAKON & 

PHARMAKEFTIKON EIDON , Amarousiou – 

Halandriou 26, Maroussi 15125, GR 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

CLINEA 

(511) 3  уља за сунчање; козметика; лосион за 

сунчање; гелови за сунчање; креме за сунчање; 
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препарати за сунчање са заштитним фактором; креме 

и лосиони за сунчање; крема за заштиту од сунца; 

лосиони за заштиту од сунца; препарати за заштиту 

од сунца у стику; водоотпорни препарати за сунчање 

са заштитним фактором; креме за негу коже после 

сунчања; хидратантне креме за негу коже после 

сунчања; лосиони за негу коже после сунчања; 

спрејеви са минералном водом за козметичке сврхе; 

уље за сунчање [козметика]; парфеми; сапуни; течни 

сапуни; шминка за лице; крема за негу предела око 

очију; крема за негу усана; креме за лице за 

козметичку употребу; лосион за тонирање, за лице, 

тело и руке; паковања за лице; креме за туширање; 

гелови за туширање; пене за купање; лосиони за 

тело; емулзије за тело; крема за тело; хидратантни 

лосион за тело [козметички препарати]; пилинг за 

тело; уља за тело и лице; креме за руке; серум за 

лице за козметичку употребу; немедицински серуми 

за кожу; серуми за лепоту; хидратантни препарати;  

хидратантне креме за лице [козметички препарати]; 

маске за хидратацију коже; хидратантне креме 

против старења; хидратантне креме против старења 

које се користе као козметички препарати; 

хидратантни препарти за негу коже; препарати за 

уклањање шминке; креме за скидање шминке; гелови 

за скидање шминке; лосиони за скидање шминке; 

млеко за скидање шминке; марамице импрегниране 

препаратима за скидање шминке; маске за чишћење 

лица; марамице за једнократну употребу 

импрегниране средствима за чишћење за употребу на 

лицу; дезодоранси и антиперспиранти; козметички 

препарати за мршављење; коректори за ситне боре и 

боре; козметички пилинг за тело; пилинг за лице 

[козметички препарати]; пилинг за уклањање 

одумрлих ћелија за козметичке сврхе; маске за лице.  
 

(210) Ж- 2022-525 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI 

& EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDYMATON 

OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON , 

Amarousiou – Halandriou 26, Maroussi 15125, GR 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(511) 3  уља за сунчање; козметика; лосион за 

сунчање; гелови за сунчање; креме за сунчање; 

препарати за сунчање са заштитним фактором; креме 

и лосиони за сунчање; крема за заштиту од сунца; 

лосиони за заштиту од сунца; препарати за заштиту 

од сунца у стику; водоотпорни препарати за сунчање 

са заштитним фактором; креме за негу коже после 

сунчања; хидратантне креме за негу коже после 

сунчања; лосиони за негу коже после сунчања; 

спрејеви са минералном водом за козметичке сврхе; 

уље за сунчање [козметика]; парфеми; сапуни; течни 

сапуни; шминка за лице; крема за негу предела око 

очију; крема за негу усана; креме за лице за 

козметичку употребу; лосион за тонирање, за лице, 

тело и руке; паковања за лице; креме за туширање; 

гелови за туширање; пене за купање; лосиони за 

тело; емулзије за тело; крема за тело; хидратантни 

лосион за тело [козметички препарати]; пилинг за 

тело; уља за тело и лице; креме за руке; серум за 

лице за козметичку употребу; немедицински серуми 

за кожу; серуми за лепоту; хидратантни препарати; 

хидратантне креме за лице [козметички препарати]; 

маске за хидратацију коже; хидратантне креме 

против старења; хидратантне креме против старења 

које се користе као козметички препарати; 

хидратантни препарти за негу коже; препарати за 

уклањање шминке; креме за скидање шминке; гелови 

за скидање шминке; лосиони за скидање шминке; 

млеко за скидање шминке; марамице импрегниране 

препаратима за скидање шминке; маске за чишћење 

лица; марамице за једнократну употребу 

импрегниране средствима за чишћење за употребу на 

лицу; дезодоранси и антиперспиранти; козметички 

препарати за мршављење; коректори за ситне боре и 

боре; козметички пилинг за тело; пилинг за лице 

[козметички препарати]; пилинг за уклањање 

одумрлих ћелија за козметичке сврхе; маске за лице.  
 

(210) Ж- 2022-526 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Иван Зечевић and Душан Пушоњић, 

Милентија Поповића 35/24, 11000, Београд, RS i 

Фабрисова 9, 11000, Београд, RS 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 01.15.09; 01.15.21; 26.04.10; 26.04.18; 26.15.01; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) плава, тамно плава, бела, зелена, црна  

(511) 3  течност за чишћење и дезинфекцију 

стоматолошких акрилних протеза.  

5  стоматолошки абразиви, лепкови за протезе, 

алдехиди за фармацеутску употребу, фармацеутски 

препарати, детердженти за медицинску употребу, 

декокти, увари за фармацеутску употребу, материјал 

за пуњење зуба, материјали за узимање отисака зуба, 

зубарски лак, зубарска мастика, порцелан за зубне 

протезе, препарати за олакшање раста зуба, 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, 

магнезијум за фармацеутску употребу, вода 

матичњака за фармацеутску употребу, естри за 

фармацеутску употребу, кора мангровог дрвета за 

фармацеутску употребу, зубни амалгами од злата, 

пектин за фармацеутску употребу.  

44  зубарске услуге.  
 

(210) Ж- 2022-527 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Иван Зечевић and Душан Пушоњић, 

Милентија Поповића 35/24, 11000, Београд, RS i 

Фабрисова 9, 11000, Београд, RS 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

Sian 

(511) 3  течност за чишћење и дезинфекцију 

стоматолошких акрилних протеза.  

5  стоматолошки абразиви, лепкови за протезе, 

алдехиди за фармацеутску употребу, фармацеутски 

препарати, детердженти за медицинску употребу 

декокти, увари за фармацеутску употребу, материјал 

за пуњење зуба, материјали за узимање отисака зуба, 

зубарски лак, зубарска мастика, порцелан за зубне 

протезе, препарати за олакшање раста зуба, 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, 

магнезијум за фармацеутску употребу, вода 

матичњака за фармацеутску употребу, естри за 

фармацеутску употребу, кора мангровог дрвета за 

фармацеутску употребу, зубни амалгами од злата, 

пектин за фармацеутску употребу.  

44  зубарске услуге.  
 

(210) Ж- 2022-529 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) DIGIT DOO BEOGRAD, Миленка Веснића 3, 

Београд, RS 

 

 

 

(540) 

 

(531) 25.03.03; 26.04.06; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 

27.05.24  

(591) CMYK-68,84,0,0, RGB-116,56,140  

(511) 37  инсталација, одржавање и поправка 

рачунарске опреме.  

42  рачунарско програмирање; саветовање у области 

рачунарског софтвера; сулуге софтверског 

инжињеринга за обраду података.  
 

(210) Ж- 2022-530 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Дарко Јакшић, Јухорска 31/24, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 19.07.10; 25.01.15; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.06  

(591) плава (pantone 2765C ), плава (pantone 7691C)  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-531 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Туристичка организација Србије, Чика 

Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 28.05.00; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) 16  носачи лепљивих трака; папир; постери; 

огласни панои од папира или картона; бележнице, 

нотеси; албуми; слике; штампани материјал фасцикле 

за списе; сребрни папир; гравуре; литографска 

уметничка дела; слике, урамљене или неурамљене; 

оловке; периодичне публикације; уложне мапе са 

прстеновима; папирни подметачи за пивске чаше; 

блокови за цртање; блокови; памфлети; свеске; 

бележнице; карте; картон; тубе од картона; каталози; 

спојени рамови; омоти за папир; фасцикле књиге; 

конусне папирне кесе; омоти; корице; коверте; 

фотографије; формулари; географске мапе; штампани 

роковници; дописнице, разгледнице; штампане ствари; 

штампане публикације; литографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

фото-гравуре; омоти за саксије од папира; папирни 

омоти за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за папир 

или употребу у домаћинству; календари; самолепљиве 

траке за папир или употребу у домаћуинству; постоља 

за пера и оловке; абалажа за флаше од папира или 

картона; подметачи за чаше од папира; дописнице за 

најаву посебних догађаја; заставе од папира; 

подметачи од папира; омотачи за флаше од картона 

или папира; плакати од папира или картон; етикете 

од папира или картона;  натписи од папира или 

картона; билтени; корице за пасоше; папирне машне, 

које нису позамантерија и украси за косу; ваучери; 

транспаренти [банери] од папира; украсне папирне 

заставице; беџеви са именом;  торбе за куповину од 

папира или пластике; кесе за набавку од папира или 

пластике; подне налепнице. 

35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(210) Ж- 2022-532 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Туристичка организација Србије, Чика 

Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) 16  носачи лепљивих трака; папир; постери; 

огласни панои од папира или картона; бележнице, 

нотеси; албуми; слике; штампани материјал 

фасцикле за списе; сребрни папир; гравуре; 

литографска уметничка дела; слике, урамљене или 

неурамљене; оловке; периодичне публикације; 

уложне мапе са прстеновима; папирни подметачи за 

пивске чаше; блокови за цртање; блокови; памфлети; 

свеске; бележнице; карте; картон; тубе од картона; 

каталози; спојени рамови; омоти за папир; фасцикле 

књиге; конусне папирне кесе; омоти; корице; 

коверте; фотографије; формулари; географске мапе; 

штампани роковници; дописнице, разгледнице; 

штампане ствари; штампане публикације; 

литографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона; натписи од 

папира или картона; билтени; корице за пасоше; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; беџеви са именом; торбе 

за куповину од папира или пластике; кесе за набавку 

од папира или пластике; подне налепнице. 

35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 
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за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(210) Ж- 2022-533 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Туристичка организација Србије, Чика 

Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) 16  носачи лепљивих трака; папир; постери; 

огласни панои од папира или картона; бележнице, 

нотеси; албуми; слике; штампани материјал 

фасцикле за списе; сребрни папир; гравуре; 

литографска уметничка дела; слике, урамљене или 

неурамљене; оловке; периодичне публикације; 

уложне мапе са прстеновима; папирни подметачи за 

пивске чаше; блокови за цртање; блокови; памфлети; 

свеске; бележнице; карте; картон; тубе од картона; 

каталози; спојени рамови; омоти за папир; фасцикле 

књиге; конусне папирне кесе; омоти; корице; 

коверте; фотографије; формулари; географске мапе; 

штампани роковници; дописнице, разгледнице; 

штампане ствари; штампане публикације; 

литографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона;  натписи од 

папира или картона; билтени; корице за пасоше; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; беџеви са именом; торбе 

за куповину од папира или пластике; кесе за набавку 

од папира или пластике; подне налепнице. 

35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(210) Ж- 2022-534 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Туристичка организација Србије, Чика 

Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) 16  носачи лепљивих трака; папир; постери; 

огласни панои од папира или картона; бележнице, 

нотеси; албуми; слике; штампани материјал 

фасцикле за списе; сребрни папир; гравуре; 

литографска уметничка дела; слике, урамљене или 

неурамљене; оловке; периодичне публикације; 

уложне мапе са прстеновима; папирни подметачи за 

пивске чаше; блокови за цртање; блокови; памфлети; 

свеске; бележнице; карте; картон; тубе од картона; 

каталози; спојени рамови; омоти за папир; фасцикле 

књиге; конусне папирне кесе; омоти; корице; 

коверте; фотографије; формулари; географске мапе; 

штампани роковници; дописнице, разгледнице; 

штампане ствари; штампане публикације; 

литографије; канцеларијски материјал и 
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канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона; натписи од 

папира или картона; билтени; корице за пасоше; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; беџеви са именом; торбе 

за куповину од папира или пластике; кесе за набавку 

од папира или пластике; подне налепнице. 

35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(210) Ж- 2022-535 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Туристичка организација Србије, Чика 

Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) 16  носачи лепљивих трака; папир; постери; 

огласни панои од папира или картона; бележнице, 

нотеси; албуми; слике; штампани материјал 

фасцикле за списе; сребрни папир; гравуре; 

литографска уметничка дела; слике, урамљене или 

неурамљене; оловке; периодичне публикације; 

уложне мапе са прстеновима; папирни подметачи за 

пивске чаше; блокови за цртање; блокови; памфлети; 

свеске; бележнице; карте; картон; тубе од картона; 

каталози; спојени рамови; омоти за папир; фасцикле 

књиге; конусне папирне кесе; омоти; корице; 

коверте; фотографије; формулари; географске мапе; 

штампани роковници; дописнице, разгледнице; 

штампане ствари; штампане публикације; 

литографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона; натписи од 

папира или картона; билтени; корице за пасоше; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; беџеви са именом; торбе 

за куповину од папира или пластике; кесе за набавку 

од папира или пластике; подне налепнице. 

35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(210) Ж- 2022-536 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Туристичка организација Србије, Чика 

Љубина 8, 11000, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 28.05.00; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) 16  носачи лепљивих трака; папир; постери; 

огласни панои од папира или картона; бележнице, 

нотеси; албуми; слике; штампани материјал 

фасцикле за списе; сребрни папир; гравуре; 

литографска уметничка дела; слике, урамљене или 

неурамљене; оловке; периодичне публикације; 

уложне мапе са прстеновима; папирни подметачи за 

пивске чаше; блокови за цртање; блокови; памфлети; 

свеске; бележнице; карте; картон; тубе од картона; 

каталози; спојени рамови; омоти за папир; фасцикле 

књиге; конусне папирне кесе; омоти; корице; 

коверте; фотографије; формулари; географске мапе; 

штампани роковници; дописнице, разгледнице; 

штампане ствари; штампане публикације; 

литографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона; натписи од 

папира или картона; билтени; корице за пасоше; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; беџеви са именом; торбе 

за куповину од папира или пластике; кесе за набавку 

од папира или пластике; подне налепнице. 

35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(210) Ж- 2022-537 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Туристичка организација Србије, Чика 

Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) 16  носачи лепљивих трака; папир; постери; 

огласни панои од папира или картона; бележнице, 

нотеси; албуми; слике; штампани материјал 

фасцикле за списе; сребрни папир; гравуре; 

литографска уметничка дела; слике, урамљене или 

неурамљене; оловке; периодичне публикације; 

уложне мапе са прстеновима; папирни подметачи за 

пивске чаше; блокови за цртање; блокови; памфлети; 

свеске; бележнице; карте; картон; тубе од картона; 

каталози; спојени рамови; омоти за папир; фасцикле 

књиге; конусне папирне кесе; омоти; корице; 

коверте; фотографије; формулари; географске мапе; 

штампани роковници; дописнице, разгледнице; 

штампане ствари; штампане публикације; 

литографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона; натписи од 

папира или картона; билтени; корице за пасоше; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; беџеви са именом; торбе 
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за куповину од папира или пластике; кесе за набавку 

од папира или пластике; подне налепнице. 

35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(210) Ж- 2022-538 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Туристичка организација Србије, Чика 

Љубина 8, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена  

(511) 16  носачи лепљивих трака; папир; постери; 

огласни панои од папира или картона; бележнице, 

нотеси; албуми; слике; штампани материјал 

фасцикле за списе; сребрни папир; гравуре; 

литографска уметничка дела; слике, урамљене или 

неурамљене; оловке; периодичне публикације; 

уложне мапе са прстеновима; папирни подметачи за 

пивске чаше; блокови за цртање; блокови; памфлети; 

свеске; бележнице; карте; картон; тубе од картона; 

каталози; спојени рамови; омоти за папир; фасцикле 

књиге; конусне папирне кесе; омоти; корице; 

коверте; фотографије; формулари; географске мапе; 

штампани роковници; дописнице, разгледнице; 

штампане ствари; штампане публикације; 

литографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; фото-

гравуре; омоти за саксије од папира; папирни омоти 

за саксије; проспекти; магазини; врећице [коверте, 

кесе] од папира; обележивачи за књиге; маркери за 

књиге; честитке, разгледнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; календари; 

самолепљиве траке за папир или употребу у 

домаћуинству; постоља за пера и оловке; абалажа за 

флаше од папира или картона; подметачи за чаше од 

папира; дописнице за најаву посебних догађаја; 

заставе од папира; подметачи од папира; омотачи за 

флаше од картона или папира; плакати од папира или 

картон; етикете од папира или картона; натписи од 

папира или картона; билтени; корице за пасоше; 

папирне машне, које нису позамантерија и украси за 

косу; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице; беџеви са именом; торбе 

за куповину од папира или пластике; кесе за набавку 

од папира или пластике; подне налепнице. 

35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

изнајмљивање огласних материјала; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; услуге односа са јавношћу; 

рекламирање преко телевизије; уређивање излога; 

маркетиншка истраживања; организовање изложби 

за привредне или рекламне потребе; изнајмљивање 

огласног простора; организовање сајмова; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

писање рекламних текстова; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; 

изнајмљивање билборда; услуге онлајн малопродаје; 

услуге односа са медијима; услуге корпоративне 

комуникације; промоција производа преко 

инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(210) Ж- 2022-539 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) CAN-STANDARD d.o.o. Beograd-Čukarica, 

Оморика 1/9, 11030, Београд, RS 

(740) Јелена Живковић, адвокат, Никшићка 15, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 02.01.01; 02.01.16; 26.11.01; 26.11.08; 

27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  
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38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-541 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Лазар Којић, Деспота Оливера 6/46, Београд-

Звездара, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, плава, бела  

(511) 3  сапун за бријање, лосиони за косу, восак за 

бркове, тоалетне воде, парфимерија, шампони, 

лосиони после бријања, балзами, осим за медицинске 

сврхе, балзами за косу. 

35  услуге агенција за увоз и извоз, пословно 

управљање и организационо саветовање, 

консултације у вези са избором особља, консултације 

у пословном управљању, консултације у вези са 

пословним организовањем, оглашавање, 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе, пружање пословних информација, онлај н 

рекламирање на рачунарској мрежи, услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе, маркетинг, 

пословно управљање за независне пружаоце услуга, 

консултације о стратегији, маркетинг преко 

инфлуенсера. 

41  академије [образовне], учење на даљину, настава, 

обука, услуге пружања обуке, организовање и 

вођење колоквијума, пружање услуга у области 

образовања, испити из области образовања, 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе, практична настава [обука путем 

демонстрације], припрема и вођење семинара, услуге 

графичке обраде, осим у рекламне сврхе, пренос 

знања и искуства [обучавање].   

44  услуге салона лепоте, услуге фризерских салона, 

услуге улепшавања, услуге козметичара, услуге 

берберница.  
 

(210) Ж- 2022-543 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд , RS 

(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.11.01; 27.05.01; 28.07.00  

(511) 3  немедицински сапуни; козметички препарати 

за негу коже; козметички производи и препарати за 

негу лепоте; шминка; козметика за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; 

лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички 

препарати за кожу који се користе у вези са и после 

третмана трајне шминке; козметички сетови; 

козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање, 

бојење, нијансирање и избељивање обрва; 

козметички пигменти; производи за чишћење обрва; 

козметички производи за обрве; немедицински 

козметички препарати; козметичке креме, гелови и 

лосиони; гелови за козметичку примену; 

хидратантни козметички гелови; шампони и стајлинг 

китови који сви имају ефекат бојења; козметика за 

обрве; регенератори за обрве; креме за очи; подлоге 

за шминку; препарати за шминкање; козметичке 

подлоге; трајна шминка; препарати за трајну 

шминку; креме за одстрањивање обрва; гелови за 

одстрањивање обрва; декоративне налепнице за 

козметичке сврхе; препарати за уклањање боја; 

пудер за шминкање; производи за шминкање; 

козметичке оловке; ајлајнери; талк пудер; маске за 

кожу за козметичке потребе; маске за обрве; уља за 

обрве; пудери и пилинг за обрве; немедицински 

серуми за кожу; немедицински неутрализујући серум 

за обрве; немедицински гелови за масажу; 

силиконски штитници за очи за козметичке сврхе; 

марамице натопљене са козметичким лосионом; 

марамице натопљене са препаратима за уклањање 

шминке; памучна вуна за козметичке сврхе; 

козметичке траке; немедицински антибактеријски 

козметички јастучићи; немедицинске креме за кожу, 

за употребу са тетоважама; немедицинске креме за 

кожу, за употребу са трајном шминком; јастучићи за 

шминкање; препарати и производи за уклањање 

шминке; козметика и креме за избељивање коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; препарати за негу 

коже пре и после пигментације; есенцијална уља; 

лосиони за косу; парфеми и тоалетне воде; 

козметички препарати за брушење; козметички 

препарати за оштрење.  
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41  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење колоквијума, конгреса, 

конференција, изложби, семинара и симпозијума у 

области здравља, начина живота, козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама 

примене козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење радионица за обуку за 

примену козметике, трајне шминке, мицронеедлинг 

и мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи за примену козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге едукације које се 

односе на негу лепоте; услуге едукације које се 

односе на козметичке третмане; услуге курсева за 

инструкције у области дизајнирања, стилизовања и 

технике обликовања обрва; едукација и тренинзи за 

третмане трајне шминке, мезотерапију, 

мицронеедлинг и мицробладинг; публикација књига 

и текстова, осим рекламних текстова; публикација 

едукативног материјала за обуку у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних 

услуга у области примене козметике, трајне шминке, 

мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; практични тренинзи у 

области неге обрва; професионално усмеравање у 

области неге обрва; информисање, саветовање и 

консултације у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге омогућавања 

коришћења он-лине часописа, наиме блогови који 

садрже информације у области примене козметике, 

трајне шминке, мицронеедлинг и мицробладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге 

омогућавања коришћења он-лине видео материјала 

који садржи информације у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење он-лине едукативних 

форума; пружање услуга едукативних он-лине видео 

снимака, који се не могу преузимати; пружање 

услуга електронских публикација снимака, који се не 

могу преузимати.  

44  медицинске и козметичке услуге; козметичке 

услуге наношења трајне шминке; козметичке услуге 

тетовирања; козметичке услуге, наиме мицробладинг 

и мицронеедлинг; салони лепоте; салони за обрве; 

услуге дизајнирања, стилизовања и технике 

обликовања обрва; центри за негу лепоте и негу 

здравља; услуге неге лепоте и неге здравља; 

козметичке услуге, терапије и третмани, у области 

трајне шминке и пигментације људске коже; 

медицинске услуге, наиме у области козметичке 

медицине; услуге медицинских и козметичких 

терапија и третмана; медицинске услуге, медицинске 

терапије и медицински третмани, наиме у области 

естетске медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области мицронеедлинг и мицробладинг; козметичке 

услуге које се односе на наношење трајне шминке и 

тетоважа; саветовање у вези са негом лепоте; 

информисање у вези са негом лепоте; услуге 

терапије лепоте; консултације, информисање и 

саветовање које се односе на све горе наведене 

услуге.  
 

(210) Ж- 2022-544 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд , RS 

(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.11.01; 27.05.01; 28.07.00  

(511) 3  немедицински сапуни; козметички препарати 

за негу коже; козметички производи и препарати за 

негу лепоте; шминка; козметика за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; 

лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички 

препарати за кожу који се користе у вези са и после 

третмана трајне шминке; козметички сетови; 

козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање, 

бојење, нијансирање и избељивање обрва; 

козметички пигменти; производи за чишћење обрва; 

козметички производи за обрве; немедицински 

козметички препарати; козметичке креме, гелови и 

лосиони; гелови за козметичку примену; 

хидратантни козметички гелови; шампони и стајлинг 

китови који сви имају ефекат бојења; козметика за 

обрве; регенератори за обрве; креме за очи; подлоге 

за шминку; препарати за шминкање; козметичке 

подлоге; трајна шминка; препарати за трајну 

шминку; креме за одстрањивање обрва; гелови за 

одстрањивање обрва; декоративне налепнице за 

козметичке сврхе; препарати за уклањање боја; 
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пудер за шминкање; производи за шминкање; 

козметичке оловке; ајлајнери; талк пудер; маске за 

кожу за козметичке потребе; маске за обрве; уља за 

обрве; пудери и пилинг за обрве; немедицински 

серуми за кожу; немедицински неутрализујући серум 

за обрве; немедицински гелови за масажу; 

силиконски штитници за очи за козметичке сврхе; 

марамице натопљене са козметичким лосионом; 

марамице натопљене са препаратима за уклањање 

шминке; памучна вуна за козметичке сврхе; 

козметичке траке; немедицински антибактеријски 

козметички јастучићи; немедицинске креме за кожу, 

за употребу са тетоважама; немедицинске креме за 

кожу, за употребу са трајном шминком; јастучићи за 

шминкање; препарати и производи за уклањање 

шминке; козметика и креме за избељивање коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; препарати за негу 

коже пре и после пигментације; есенцијална уља; 

лосиони за косу; парфеми и тоалетне воде; 

козметички препарати за брушење; козметички 

препарати за оштрење.  

41  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење колоквијума, конгреса, 

конференција, изложби, семинара и симпозијума у 

области здравља, начина живота, козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама 

примене козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење радионица за обуку за 

примену козметике, трајне шминке, мицронеедлинг 

и мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи за примену козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге едукације које се 

односе на негу лепоте; услуге едукације које се 

односе на козметичке третмане; услуге курсева за 

инструкције у области дизајнирања, стилизовања и 

технике обликовања обрва; едукација и тренинзи за 

третмане трајне шминке, мезотерапију, 

мицронеедлинг и мицробладинг; публикација књига 

и текстова, осим рекламних текстова; публикација 

едукативног материјала за обуку у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних 

услуга у области примене козметике, трајне шминке, 

мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; практични тренинзи у 

области неге обрва; професионално усмеравање у 

области неге обрва; информисање, саветовање и 

консултације у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге омогућавања 

коришћења он-лине часописа, наиме блогови који 

садрже информације у области примене козметике, 

трајне шминке, мицронеедлинг и мицробладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге 

омогућавања коришћења он-лине видео материјала 

који садржи информације у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење он-лине едукативних 

форума; пружање услуга едукативних он-лине видео 

снимака, који се не могу преузимати; пружање 

услуга електронских публикација снимака, који се не 

могу преузимати.  

44  медицинске и козметичке услуге; козметичке 

услуге наношења трајне шминке; козметичке услуге 

тетовирања; козметичке услуге, наиме мицробладинг 

и мицронеедлинг; салони лепоте; салони за обрве; 

услуге дизајнирања, стилизовања и технике 

обликовања обрва; центри за негу лепоте и негу 

здравља; услуге неге лепоте и неге здравља; 

козметичке услуге, терапије и третмани, у области 

трајне шминке и пигментације људске коже; 

медицинске услуге, наиме у области козметичке 

медицине; услуге медицинских и козметичких 

терапија и третмана; медицинске услуге, медицинске 

терапије и медицински третмани, наиме у области 

естетске медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области мицронеедлинг и мицробладинг; козметичке 

услуге које се односе на наношење трајне шминке и 

тетоважа; саветовање у вези са негом лепоте; 

информисање у вези са негом лепоте; услуге 

терапије лепоте; консултације, информисање и 

саветовање које се односе на све горе наведене 

услуге.  
 

(210) Ж- 2022-545 (220) 24.03.2022. 
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(531) 24.17.25; 26.11.01; 27.05.01; 28.07.00  

(511) 3  немедицински сапуни; козметички препарати 

за негу коже; козметички производи и препарати за 

негу лепоте; шминка; козметика за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; 

лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички 

препарати за кожу који се користе у вези са и после 

третмана трајне шминке; козметички сетови; 

козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање, 

бојење, нијансирање и избељивање обрва; 

козметички пигменти; производи за чишћење обрва; 

козметички производи за обрве; немедицински 

козметички препарати; козметичке креме, гелови и 

лосиони; гелови за козметичку примену; 

хидратантни козметички гелови; шампони и стајлинг 

китови који сви имају ефекат бојења; козметика за 

обрве; регенератори за обрве; креме за очи; подлоге 

за шминку; препарати за шминкање; козметичке 

подлоге; трајна шминка; препарати за трајну 

шминку; креме за одстрањивање обрва; гелови за 

одстрањивање обрва; декоративне налепнице за 

козметичке сврхе; препарати за уклањање боја; 

пудер за шминкање; производи за шминкање; 

козметичке оловке; ајлајнери; талк пудер; маске за 

кожу за козметичке потребе; маске за обрве; уља за 

обрве; пудери и пилинг за обрве; немедицински 

серуми за кожу; немедицински неутрализујући серум 

за обрве; немедицински гелови за масажу; 

силиконски штитници за очи за козметичке сврхе; 

марамице натопљене са козметичким лосионом; 

марамице натопљене са препаратима за уклањање 

шминке; памучна вуна за козметичке сврхе; 

козметичке траке; немедицински антибактеријски 

козметички јастучићи; немедицинске креме за кожу, 

за употребу са тетоважама; немедицинске креме за 

кожу, за употребу са трајном шминком; јастучићи за 

шминкање; препарати и производи за уклањање 

шминке; козметика и креме за избељивање коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; препарати за негу 

коже пре и после пигментације; есенцијална уља; 

лосиони за косу; парфеми и тоалетне воде; 

козметички препарати за брушење; козметички 

препарати за оштрење.  

5  фармацеутски лекови; фармацеутски препарати; 

фармацеутски препарати за лечење кожних обољења; 

фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутске 

супстанце; фармацеутски лосиони за кожу; 

медицинске креме; медицински препарати; лекови; 

медицински сапуни; алкохоли за топикалну 

употребу; аналгетске креме за локалну примену; 

антибактеријска средства за чишћење; 

антибактеријски гелови; антибактеријски гелови на 

бази алкохола за дезинфекцију коже; 

антибактеријски лосиони за руке; антибактеријски 

препарати; антибактеријски спрејеви; 

антиинфламаторни спрејеви; антимикробна средства 

за дерматолошку употребу; антисептички памук, 

вата; антисептички препарати; бадемово млеко за 

фармацеутску употребу; бактеријски препарати за 

медицинску примену; балзами за медицинску 

примену; балзами против болова; биљни екстракти 

за фармацеутске намене; биљни препарати; биљни 

суплементи; биолошки препарати за употребу у 

медицини; бисерни прах за медицинску намену; вата 

за медицинску употребу; ватирани штапићи за 

медицинску употребу; витамински препарати и 

супстанце; витаминско минерални препарати; 

вишенаменски медицински балзами против болова; 

пешкири импрегрирани са медицинским 

препаратима; газа за медицинску употребу; гелови за 

дерматолошку употребу; гелови, креме и раствори за 

дерматолошку употребу; гелови од алое вере за 

терапеутску примену; глицерин за медицинску 

употребу; дезинфекцијске марамице за једнократну 

употребу; дезинфекциона средства; дезинфекциони 

сапуни; дермални филери за убризгавање; 

дијагностичке супстанце за медицинске потребе; 

дијагностичке супстанце, препарати и агенси за 

медицинску употребу; дијететске супстанце које 

садрже витамине, минерале, амино-киселине и 

елементе у траговима; додаци исхрани са 

козметичким дејством; екстракти биљака и 

лековитог биља за медицинске потребе; ензими за 

медицинску употребу; завоји, медицински; јастучићи 

за очи за медицинске потребе; колаген за 

медицинску употребу; компресе [завоји]; компресе 

за очи; креме за дерматолошку употребу; лепљиви 

фластери за медицинске потребе; топикални гелови 

за медицинску или терапеутску употребу; марамице 

и убруси натопљени фармацеутским лосионима и 

кремама; антибактеријска средства за прање лица, 

медицинска; уља за медицинску употребу; 

медицинска крема за лечење кожних обољења; 

медицинска памучна вата; медицински и хируршки 

фластери; медицински лосиони за кожу; медицински 

лосиони за лице; медицински лосиони за косу; 

медицински лосиони за лечење кожних обољења; 

медицински лосиони за опекотине од сунца; 

медицински препарати за негу коже; медицински 

препарати за негу косе; медицински пудер за тело; 

медицински тоници за кожу; медицински фластери; 

памук за медицинску употребу; препарати 

аминокиселина за медицинску употребу; препарати 

за лечење акни; аналгетички препарати; растварачи 

за скидање лепљивих фластера; раствори за чишћење 

за медицинску употребу; средства за дезинфекцију за 

медицинске апарате и инструменте; јастучићи за 

медицинску употребу.  

41  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 
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организовање и вођење колоквијума, конгреса, 

конференција, изложби, семинара и симпозијума у 

области здравља, начина живота, козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама 

примене козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење радионица за обуку за 

примену козметике, трајне шминке, мицронеедлинг 

и мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи за примену козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге едукације које се 

односе на негу лепоте; услуге едукације које се 

односе на козметичке третмане; услуге курсева за 

инструкције у области дизајнирања, стилизовања и 

технике обликовања обрва; едукација и тренинзи за 

третмане трајне шминке, мезотерапију, 

мицронеедлинг и мицробладинг; публикација књига 

и текстова, осим рекламних текстова; публикација 

едукативног материјала за обуку у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних 

услуга у области примене козметике, трајне шминке, 

мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; практични тренинзи у 

области неге обрва; професионално усмеравање у 

области неге обрва; информисање, саветовање и 

консултације у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге омогућавања 

коришћења он-лине часописа, наиме блогови који 

садрже информације у области примене козметике, 

трајне шминке, мицронеедлинг и мицробладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге 

омогућавања коришћења он-лине видео материјала 

који садржи информације у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење он-лине едукативних 

форума; пружање услуга едукативних он-лине видео 

снимака, који се не могу преузимати; пружање 

услуга електронских публикација снимака, који се не 

могу преузимати.  

44  медицинске и козметичке услуге; козметичке 

услуге наношења трајне шминке; козметичке услуге 

тетовирања; козметичке услуге, наиме мицробладинг 

и мицронеедлинг; салони лепоте; салони за обрве; 

услуге дизајнирања, стилизовања и технике 

обликовања обрва; центри за негу лепоте и негу 

здравља; услуге неге лепоте и неге здравља; 

козметичке услуге, терапије и третмани, у области 

трајне шминке и пигментације људске коже; 

медицинске услуге, наиме у области козметичке 

медицине; услуге медицинских и козметичких 

терапија и третмана; медицинске услуге, медицинске 

терапије и медицински третмани, наиме у области 

естетске медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области мицронеедлинг и мицробладинг; козметичке 

услуге које се односе на наношење трајне шминке и 

тетоважа; саветовање у вези са негом лепоте; 

информисање у вези са негом лепоте; услуге 

терапије лепоте; консултације, информисање и 

саветовање које се односе на све горе наведене 

услуге.  
 

(210) Ж- 2022-551 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд , RS 

(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 28.07.00  

(511) 3  немедицински сапуни; козметички препарати 

за негу коже; козметички производи и препарати за 

негу лепоте; шминка; козметика за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; 

лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички 

препарати за кожу који се користе у вези са и после 

третмана трајне шминке; козметички сетови; 

козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање, 

бојење, нијансирање и избељивање обрва; 

козметички пигменти; производи за чишћење обрва; 

козметички производи за обрве; немедицински 

козметички препарати; козметичке креме, гелови и 

лосиони; гелови за козметичку примену; 

хидратантни козметички гелови; шампони и стајлинг 

китови који сви имају ефекат бојења; козметика за 

обрве; регенератори за обрве; креме за очи; подлоге 

за шминку; препарати за шминкање; козметичке 

подлоге; трајна шминка; препарати за трајну 

шминку; креме за одстрањивање обрва; гелови за 
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одстрањивање обрва; декоративне налепнице за 

козметичке сврхе; препарати за уклањање боја; 

пудер за шминкање; производи за шминкање; 

козметичке оловке; ајлајнери; талк пудер; маске за 

кожу за козметичке потребе; маске за обрве; уља за 

обрве; пудери и пилинг за обрве; немедицински 

серуми за кожу; немедицински неутрализујући серум 

за обрве; немедицински гелови за масажу; 

силиконски штитници за очи за козметичке сврхе; 

марамице натопљене са козметичким лосионом; 

марамице натопљене са препаратима за уклањање 

шминке; памучна вуна за козметичке сврхе; 

козметичке траке; немедицински антибактеријски 

козметички јастучићи; немедицинске креме за кожу, 

за употребу са тетоважама; немедицинске креме за 

кожу, за употребу са трајном шминком; јастучићи за 

шминкање; препарати и производи за уклањање 

шминке; козметика и креме за избељивање коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; препарати за негу 

коже пре и после пигментације; есенцијална уља; 

лосиони за косу; парфеми и тоалетне воде; 

козметички препарати за брушење;  козметички 

препарати за оштрење.  

41  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење колоквијума, конгреса, 

конференција, изложби, семинара и симпозијума у 

области здравља, начина живота, козметике, трајне 

шминке, microneedling и microblading третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама 

примене козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење радионица за обуку за 

примену козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи за примену козметике, трајне 

шминке, microneedling и microblading третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге едукације које се 

односе на негу лепоте; услуге едукације које се 

односе на козметичке третмане; услуге курсева за 

инструкције у области дизајнирања, стилизовања и 

технике обликовања обрва; едукација и тренинзи за 

третмане трајне шминке, мезотерапију, microneedling 

и microblading; публикација књига и текстова, осим 

рекламних текстова; публикација едукативног 

материјала за обуку у области примене козметике, 

трајне шминке, microneedling и microblading 

третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација 

у области примене козметике, трајне шминке, 

microneedling и microblading третмана, мезотерапије 

и тетоважа; пружање едукативних услуга у области 

примене козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи у области неге обрва; 

професионално усмеравање у области неге обрва; 

информисање, саветовање и консултације у области 

примене козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења online часописа, 

наиме блогови који садрже информације у области 

примене козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења оn-line видео 

материјала који садржи информације у области 

примене козметике, трајне шминке, microneedling и 

microblading третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење оn-line едукативних форума; 

пружање услуга едукативних он-line видео снимака, 

који се не могу преузимати; пружање услуга 

електронских публикација снимака, који се не могу 

преузимати. 

44  медицинске и козметичке услуге; козметичке 

услуге наношењa трајне шминке; козметичке услуге 

тетовирањa; козметичке услуге, наиме microblading и 

microneedling; салони лепоте; салони за обрве; услуге 

дизајнирања, стилизовања и технике обликовања 

обрва; центри за негу лепоте и негу здравља; услуге 

неге лепоте и неге здравља; козметичке услуге, 

терапије и третмани, у области трајне шминке и 

пигментације људске коже; медицинске услуге, наиме 

у области козметичке медицине; услуге медицинских и 

козметичких терапија и третмана; медицинскеуслуге, 

медицинске терапије и медицински третмани, наиме у 

области естетске медицине; медицинске и козметичке 

услуге, медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области microneedling и microblading; козметичке 

услуге које се односе на наношење трајне шминке и 

тетоважа; саветовање у вези са негом лепоте; 

информисање у вези са негом лепоте; услуге терапије 

лепоте; консултације, информисање и саветовање које 

се односе на све горе наведене услуге.  
 

(210) Ж- 2022-552 (220) 25.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Apta Medica Internacional d.o.o. , Likozarjeva 

ulica 6, 1000, Ljubljana, SI 

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,  

11000, Београд 

(540) 

Eptanem 

(511) 5  антибиотици; фармацеутски препарати; 

хемијски препарати за фармацеутску употребу; 

хемијски препарати за медицинску употребу; 

хемијски препарати за ветеринарску употребу; 

лекови за људску употребу; лекови за употребу у 

стоматологији; лекови за ветеринарску употребу.  
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(210) Ж- 2022-556 (220) 23.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Дарко Никић, Новосадског сајма 4а/1/2, 21000, 

Нови Сад, RS 

(740) Дубравка Вуковић, адвокат, Железничка 32, 

21000, Нови Сад 

(540) 

Сава На Дунаву 

(531) 28.05.00  

(511) 33  алкохолна пића, изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.   
 

(210) Ж- 2022-557 (220) 25.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) ASW INŽENJERING DOO, Таковска 45а, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.01; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) pantone 1797 C-црвена, црна, бела  

(511) 9  апликацијски информациони софтвер за 

рачунаре.  

42  пројектовање и имплементација апликацијског 

информационог софтвера; прилагођавање 

софтверског решења захтевима и потребама 

корисника; консултантске услуге у области 

информационог система; обука за коришћење 

апликацијског информационог софтвера; подршка и 

одржавање апликацијског информационог система.  
 

(210) Ж- 2022-558 (220) 25.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800,  

New York, NY 10018, US 

(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд 

(540) 

TARTE 

(511) 5  дијететски и нутритивни додаци исхрани; 

дијететски додаци у виду напитака у сврху 

побољшања здравља коже, здравља, велнеса и 

лепоте; мешавине пића и додатака исхрани; 

витамински препарати; дијететски суплементи 

исхрани; протеински додаци исхрани у виду шејкова; 

лековити препарати за негу коже. 8  пинцете; 

грицкалице за нокте; турпије за нокте; пуфери за 

нокте; маказе за заноктице; опрема за негу стопала, 

наиме турпије за стопала; сетови за маникир; сетови 

за педикир; електричне увијачи за косу; електричне 

пегле за исправљање косе.  

11  фен за косу.  

26  укоснице; синтетичке плетенице за косу; додаци 

за косу, наиме, спирале, хватаљке и шнале; гумице за 

косу; машне за косу; копче за косу; надоградње косе; 

мреже за косу; украси за косу у облику чешља; 

украси за косу у облику трака за косу; комади косе; 

прибадаче за косу; гумице за косу (сцрунцхиес); 

украсне игле за косу; држачи коњских репова; 

перике; електрични увијачи за косу осим ручних 

справа; комплети и поклон сетови који се 

првенствено састоје од додатака за косу, наиме, 

гумица за косу, машни за косу, копчи за косу, гумица 

за косу (сцрунцхиес) и украсних прибадача.  

35  услуге онлајн  малопродаје  са дијететским 

производима; услуге малопродаје са дијететским 

производима.  
 

(210) Ж- 2022-559 (220) 25.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation), One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, US 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

READY FOR WHAT'S NEXT 

(511) 5  фармацеутски препарати за третирање 

мултипле склерозе.  

44  обезбеђивање информација у вези са мултипле 

склерозом и третирањем исте.  
 

(210) Ж- 2022-560 (220) 25.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(300) 97051869  29.09.2021.  US. 

(731) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, New 

York, NY 10018, US 

(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд 

(540) 

TARTE 

(511) 16  адресари; роковници; календари;  

позивнице; картице за белешке; лични организатори; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја.  

20  огледала; рамови за слике; украсни јастуци; 

јастуци; украсне кутије од дрвета; украсне кутије од 

пластике. 21  четке за косу.  

24  постељине; тканине за столове ; ћебад за кревете; 

украсна ћебад.  
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32  воде (пића); спортска пића; воћни сокови.  

35  услуге онлајн малопродаје са канцеларијским 

материјалом и производима од папира, кућним 

производима и напицима; услуге малопродаје са 

канцеларијским материјалом и производима од 

папира, кућним производима и напицима.  
 

(210) Ж- 2022-561 (220) 25.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(300) 97051908  29.09.2021.  US. 

(731) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, New 

York, NY 10018, US 

(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд 

(540) 

TARTE 

(511) 3  препарати за негу ноктију; лак за нокте.  
 

(210) Ж- 2022-563 (220) 25.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА 

МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, 

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б., 

11000, Београд – Падинска Скела, RS 

(740) адвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11, 

11000, Београд 

(540) 

Jogood voćni jogurt 

(511) 29  напици од млека, наиме воћни јогурт.  

30  слаткиши.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-564 (220) 25.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ 

ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА, 

Индустријско насеље б.б., 11000, Београд – Падинска 

Скела,, RS 

(740) адвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 05.07.14; 08.03.01; 19.03.03; 

26.04.15; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, нијансе црвене, нијансе жуте, зелена, 

плава, браон  

(511) 29  млеко; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује.  

30  слаткиши.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-565 (220) 25.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) EYGN Limited, One Montague Place East Bay 

Street, Nassau, BS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.21; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.07; 27.05.01  

(511) 16  штампане ствари и публикације; часописи, 

периодичне публикације, дневници, новински 

чланци, извештаји, прегледи, брошуре, памфлети, 

каталози;образовне публикације, приручници, и 

књиге; веб странице које се могу преузети са 

интернета у облику штампаних материјала; 

штампане ствари и публикације у области 

рачуноводства, финансија, финансијског 

менаџмента, економије, опорезивања, припреме и 

планирања пореза, ревизија, пословање, пословно 

управљање, информационе технологије, иновације, 

предузетништво, управљање људским ресурсима и 

особљем, осигурање, управљање ризиком, закон и 

усаглашеност са законом, корпоративно руковођење, 

управљање документацијом, маркетинг и 

брендирање, ланац снабдевања, оперативна 

ефикасност и стручно вођство; рачуноводствене 

књиге; рачуноводствени обрасци; постери и 

фотографије; материјали за образовање и наставу; 

канцеларијски материјал; папир, картон; празне 

картице за белешке и блокчићи за подсетнике; папир 

за белешке са заглављем.  

35  консултантске, саветодавне и информационе 

пословне услуге; пружање пословних информација; 

услуге пословног управљања; пословна 

администрација; саветовање о пословном 

управљању; помоћ у вођењу пословања; услуге 

саветовања о пословним трансакцијама; услуге 

пословног моделирања; услуге реструктурирања 

пословања; пословни савети у вези са финансијском 

реорганизацијом; услуге упоредних анализа у 

пословању; пословне процене; анализе и процене 

предузећа; саветовање о пословној организацији; 
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саветодавне услуге у вези са пословном стратегијом 

и оперативном ефективношћу; саветодавне услуге о 

моделу оперативног пословања; саветовање у вези са 

интерном политиком и процедурама компаније; 

управљање пословним пројектима; савети у вези са 

спајањем и аквизицијом предузећа; услуге детаљне 

анализе свих података релевантних за неко 

предузеће (дју дилиџенс); услуге анализе пре продаје 

укључујући помоћ у припреми финансијских, 

пореских, кадровских и оперативних информација; 

услуге процене пословног ризика и управљања; 

стручне оцене и извештаји који се односе на 

пословна питања; припрема и писање пословних 

извештаја; рачуноводствене, књиговодствене и 

ревизорске услуге; управљање пословним рачунима; 

компјутеризовано рачуноводство; економско 

предвиђање; припрема финансијских извештаја  и 

анализа за предузећа; управљање финансијским 

записима; ревизија финансијских извештаја; услуге 

пореског рачуноводства; услуге пореског саветовања 

и припреме пореза; саветодавне услуге у вези пореза; 

пореске и царинске саветодавне услуге; саветодавне 

услуге у вези са пореским учинком; припрема 

пореза; припрема документације у вези са 

опорезивањем; управљање ланцем снабдевања и 

саветодавне услуге у раду; услуге трансферних цена 

и ефективног управљања ланцем снабдевања; 

саветодавне услуге у вези са аутоматизацијом 

пореских функција; организовање презентација за 

пословне, комерцијалне и трговачке сврхе; пружање 

увида у индустрију, наиме студије случаја, мисаоно 

вођство и консултације о пословној стратегији; 

саветодавне услуге које се односе на ангажман, 

задовољство и лојалност купаца; услуге оглашавања; 

промотивне услуге; услуге оглашавања које се 

пружају путем интернета; пружање пословних 

информација и консултација у области друштвених 

медија; услуге у вези са људским ресурсима и 

запошљавањем; саветовање о управљању особљем; 

саветодавне услуге у вези са запошљавањем и 

задржавањем запослених; саветодавне услуге које се 

односе на инклузивност и разноликост; саветодавне 

услуге у вези са задовољством и ангажовањем 

запослених; канцеларијски послови; 

компјутеризовано канцеларијско управљање; 

консултације у вези са управљањем пословном 

документацијом; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; испитивање тржишта; 

анализа тржишног испитивања; услуге пословног и 

маркетиншког истраживања; пословна испитивања у 

вези са финансијским услугама; обрада података; 

састављање статистике; систематизација 

информација у рачунарске базе података; 

прикупљање и систематизација пословних података; 

аналитика података; анализа пословних података; 

вођење информатичких картотека; услуге секретара 

компаније; информативне, саветодавне и 

консултантске услуге у вези с горе наведеним 

услугама; укључујући све горе наведене услуге које 

се пружају електронски или онлајн из рачунарске 

базе података или интернета.  

41  образовање; пружање обуке; обука из пословних 

вештина и пословног управљања; обука у 

финансијским вештинама и финансијском 

управљању; пружање обуке и образовања у 

областима рачуноводства, финансија, финансијског 

менаџмента, економије, опорезивања, припреме и 

планирања пореза, ревизије, пословања, пословног 

менаџмента, информационих технологија, иновација, 

предузетништва, управљања људским ресурсима и 

особљем, осигурања, управљања ризицима, законом 

и усклађеношћу, корпоративно руковођење, 

управљање документацијом, маркетинг и 

брендирање, ланац снабдевања, оперативна 

ефикасност и стручно вођство; образовне услуге, 

наиме држање часова, радионица, семинара и онлине 

семинара и дистрибуција сродног материјала за 

курсеве; пружање обуке у вези са управљањем 

документацијом; забава; спортске и културне 

активности; организовање и вођење симпозијума и 

конференција; организовање догађаја и активности 

доделе награда; издавачке услуге; издавање књига, 

часописа, журнала, истраживачких извештаја, 

новинских чланака, и штампаних наставних и 

образовних материјала; електронске издавачке 

услуге; онлајн издавање електронских књига, 

часописа, журнала, истраживачких извештаја, 

новинских чланака, и наставних и образовних 

материјала; издавачке и електронске издавачке 

услуге које се односе на питања из области 

рачуноводства, финансија, финансијског 

менаџмента, економије, опорезивања, припреме и 

планирања пореза, ревизије, пословања, пословног 

управљања, информационих технологија, иновација, 

предузетништва, управљања људским ресурсима и 

особљем, осигурања, управљање ризиком, законима 

и усклађеностима, корпоративно руковођење, 

управљање документацијом, маркетинг и 

брендирање, ланац снабдевања, оперативну 

ефикасност и стручно вођство; услуге библиотека; 

аудио-визуелне презентације на дисплеју; 

продукција аудио-визуелних презентација; 

преводилачке услуге; информативне, саветодавне и 

консултантске услуге у вези с горе наведеним 

услугама; укључујући све горе наведене услуге које 

се пружају електронски или онлајн из рачунарске 

базе података или путем интернета.  
 

(210) Ж- 2022-567 (220) 25.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд , RS 
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(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 28.07.00  

(511) 3  немедицински сапуни; козметички препарати 

за негу коже; козметички производи и препарати за 

негу лепоте; шминка; козметика за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; 

лосиони за креме; креме за хидратацију; козметички 

препарати за кожу који се користе у вези са и после 

третмана трајне шминке; козметички сетови; 

козметичке боје; препарати и лосиони за фарбање, 

бојење, нијансирање и избељивање обрва; 

козметички пигменти; производи за чишћење обрва; 

козметички производи за обрве; немедицински 

козметички препарати; козметичке креме, гелови и 

лосиони; гелови за козметичку примену; 

хидратантни козметички гелови; шампони и стајлинг 

китови који сви имају ефекат бојења; козметика за 

обрве; регенератори за обрве; креме за очи; подлоге 

за шминку; препарати за шминкање; козметичке 

подлоге; трајна шминка; препарати за трајну 

шминку; креме за одстрањивање обрва; гелови за 

одстрањивање обрва; декоративне налепнице за 

козметичке сврхе; препарати за уклањање боја; 

пудер за шминкање; производи за шминкање; 

козметичке оловке; ајлајнери; талк пудер; маске за 

кожу за козметичке потребе; маске за обрве; уља за 

обрве; пудери и пилинг за обрве; немедицински 

серуми за кожу; немедицински неутрализујући серум 

за обрве; немедицински гелови за масажу; 

силиконски штитници за очи за козметичке сврхе; 

марамице натопљене са козметичким лосионом; 

марамице натопљене са препаратима за уклањање 

шминке; памучна вуна за козметичке сврхе; 

козметичке траке; немедицински антибактеријски 

козметички јастучићи; немедицинске креме за кожу, 

за употребу са тетоважама; немедицинске креме за 

кожу, за употребу са трајном шминком; јастучићи за 

шминкање; препарати и производи за уклањање 

шминке; козметика и креме за избељивање коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; препарати за негу 

коже пре и после пигментације; есенцијална уља; 

лосиони за косу; парфеми и тоалетне воде; 

козметички препарати за брушење; козметички 

препарати за оштрење.  

41  организовање такмичења у лепоти у области 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење колоквијума, конгреса, 

конференција, изложби, семинара и симпозијума у 

области здравља, начина живота, козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама 

примене козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење радионица за обуку за 

примену козметике, трајне шминке, мицронеедлинг 

и мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

практични тренинзи за примену козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге едукације које се 

односе на негу лепоте; услуге едукације које се 

односе на козметичке третмане; услуге курсева за 

инструкције у области дизајнирања, стилизовања и 

технике обликовања обрва; едукација и тренинзи за 

третмане трајне шминке, мезотерапију, 

мицронеедлинг и мицробладинг; публикација књига 

и текстова, осим рекламних текстова; публикација 

едукативног материјала за обуку у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних 

услуга у области примене козметике, трајне шминке, 

мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; практични тренинзи у 

области неге обрва; професионално усмеравање у 

области неге обрва; информисање, саветовање и 

консултације у области примене козметике, трајне 

шминке, мицронеедлинг и мицробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; услуге омогућавања 

коришћења он-лине часописа, наиме блогови који 

садрже информације у области примене козметике, 

трајне шминке, мицронеедлинг и мицробладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге 

омогућавања коришћења он-лине видео материјала 

који садржи информације у области примене 

козметике, трајне шминке, мицронеедлинг и 

мицробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење он-лине едукативних 

форума; пружање услуга едукативних он-лине видео 

снимака, који се не могу преузимати; пружање 

услуга електронских публикација снимака, који се не 

могу преузимати.  
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44  медицинске и козметичке услуге; козметичке 

услуге наношења трајне шминке; козметичке услуге 

тетовирања; козметичке услуге, наиме мицробладинг 

и мицронеедлинг; салони лепоте; салони за обрве; 

услуге дизајнирања, стилизовања и технике 

обликовања обрва; центри за негу лепоте и негу 

здравља; услуге неге лепоте и неге здравља; 

козметичке услуге, терапије и третмани, у области 

трајне шминке и пигментације људске коже; 

медицинске услуге, наиме у области козметичке 

медицине; услуге медицинских и козметичких 

терапија и третмана; медицинске услуге, медицинске 

терапије и медицински третмани, наиме у области 

естетске медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области мицронеедлинг и мицробладинг; козметичке 

услуге које се односе на наношење трајне шминке и 

тетоважа; саветовање у вези са негом лепоте; 

информисање у вези са негом лепоте; услуге 

терапије лепоте; консултације, информисање и 

саветовање које се односе на све горе наведене 

услуге.  
 

(210) Ж- 2022-568 (220) 25.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) АД ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ 

ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА, 

Индустријско насеље б.б., 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.07.08; 08.03.01; 19.03.03; 26.04.15; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.14  

(591) црвена, бела, зелена, плава  

(511) 29  напици од млека, наиме воћни јогурт.  

30  слаткиши  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-569 (220) 25.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) MOLECULE DOO UŽICE, Међај16, 31000, 

Ужице, RS 

(740) адвокат Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина 

бр. 127/91, 11070, Београд (Нови Београд) 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 01.15.21; 18.01.09; 18.01.23; 26.13.01; 

27.05.01; 29.01.15  

(591) бела, црна, пинк, плава, зелена, жута  

(511) 3  глазуре за перионице, препарати за натапање 

у перионицама, препарати за полирање, препарати за 

сјај [полири], детерџенти, који нису за употребу у 

производним процесима и за медицинску употребу, 

раствори за чишћење, препарати за чишћење, 

препарати за прање, абразиви, амонијак [испарљиви 

алкали] [детерџент], испарљиви алкали [амонијака] 

[детерџент], препарати за хемијско чишћење.  

37  прање возила, полирање возила, одржавање 

возила, чишћење возила.  

45  лиценцирање интелектуалне својине.  
 

(210) Ж- 2022-570 (220) 28.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) АД ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ 

ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА, 

Индустријско насеље б.б., 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.07.24; 08.03.01; 19.03.03; 26.04.15; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  
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(591) љубичаста, плава, бела, црвена, зелена  

(511) 29  напици од млека, наиме воћни јогурт  

30  слаткиши.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-574 (220) 24.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) MOBILLAND EXCLUSIVE DOO NOVI SAD, 

Дринска 5, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Александар Ковач, адвокат, Максима Горког 

60, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.11.07; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.17  

(591) #e4c14f; #d0dd28; #da5198; #00b7aa; #8047bc; 

#000000; #ffffff  

(511) 9  заштитне маске; заштитне навлаке за 

паметне телефоне; заштитне фолије прилагођене за 

смартфоне; заштитни филмови прилагођени за 

екране паметних телефона; прозирне заштитне 

навлаке прилагођене за мобилне телефоне; прозирне 

заштитне навлаке прилагођене за паметне телефоне; 

слушалице за музику; бежичне слушалице за 

паметне телефоне; слушалице за мобилне телефоне; 

бежичне слушалице са микрофоном за употребу уз 

мобилне телефоне; преносиви пуњачи; ауто-пуњачи 

за мобилне телефоне; пуњачи за батерије за мобилне 

телефоне; пуњачи за паметне телефоне.   
 

(210) Ж- 2022-576 (220) 28.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) DPS KLAS GROUP DOO, Савска 8,  

15000, Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.07.02; 25.01.25; 26.01.15; 27.05.01; 

27.05.10  

(511) 30  брашно; пшенично брашно; кукурузно 

брашно; прекрупа за људску исхрану; хељдино; 

ражано брашно; кукурузни гриз; пшенична мекиња 

за људску исхрану; интегрално брашно.  

31  мекиње; сточна храна; семе житарица 

непрерађено; пшеница; кукуруз.  

39  превоз камионом; складиштење робе.  
 

(210) Ж- 2022-577 (220) 29.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Јездимир Куч, Зоре Јовановић 17,  

34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 26.04.04; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, жута  

(511) 16  амбалажа за флаше од папира или картона; 

блокови [канцеларијски материјал]; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; врећице [коверте, 

кесе] од папира или пластике, за паковање; држачи 

списа, докумената [канцеларијски прибор]; 

календари; канцеларијски материјал, изузев 

намештаја; канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја; картон; кесе за набавку од 

папира или пластике; коверте; летци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; материјал за обуку 

[изузев апарата]; налепнице [канцеларијски прибор]; 

огласни панои од папира или картона; оловке; 

омотачи за флаше од картона или папира; памфлети; 

папир; папир за копирање; папирне или картонске 

кутије; плакати од папира или картона; постери; 

проспекти; транспаренти [банери] од папира; 

упијајуће фолије од папира или пластике за паковање 

хране; фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; 

фасцикле [канцеларијски материјал]; фолије од 

папира или пластике за одржавање влаге за паковање 

хране]; фолије, слајдови [канцеларијски материјал]; 

формулари [штампани]; фотографије [штампане]; 

шаблони [од папира]; штампане ствари; штампани 

роковници.  

29  јогурт; кварк; кефир; кисело млеко; кондензовано 

млеко; конзервисана паприка; милк шејк; млеко; 

млеко у праху; млечни ферменти за кулинарске 

намене; мућена павлака, шлаг; напици од млека, у 

којима млеко преовлађује; напици са бактеријама 
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млечне киселине; павлака [млечни производ]; 

производи од млека; протеинско млеко; путер; путер 

крем; свеж сир; сир; сметана; сурутка; уштипци од 

свежег сира; ферментисано млеко; ферментисано 

печено млеко.  

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

рекламног материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; 

истраживање тржишта; маркетинг; маркетиншка 

истраживања; обавештења о пословима; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; оглашавање на отвореном; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; помоћ у 

пословном управљању; пословна истраживања; 

пословне процене; презентација робе; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

пословних информација; рекламирање на радију; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

саветодавне услуге у пословном управљању; циљни 

маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-578 (220) 29.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Јездимир Куч, Зоре Јовановић 17, 34000, 

Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 03.13.01; 05.03.13; 05.03.15; 05.11.01; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04  

(591) плава, зелена  

(511) 16  амбалажа за флаше од папира или картона; 

блокови [канцеларијски материјал]; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; врећице [коверте, 

кесе] од папира или пластике, за паковање; држачи 

списа, докумената [канцеларијски прибор]; 

календари; канцеларијски материјал, изузев 

намештаја; канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја; картон; кесе за набавку од 

папира или пластике; коверте; летци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; материјал за обуку 

[изузев апарата]; налепнице [канцеларијски прибор]; 

огласни панои од папира или картона; оловке; 

омотачи за флаше од картона или папира; памфлети; 

папир; папир за копирање; папирне или картонске 

кутије; плакати од папира или картона; постери; 

проспекти; транспаренти [банери] од папира; 

упијајуће фолије од папира или пластике за паковање 

хране; фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; 

фасцикле [канцеларијски материјал]; фолије од 

папира или пластике за одржавање влаге за паковање 

хране]; фолије, слајдови [канцеларијски материјал]; 

формулари [штампани]; фотографије [штампане]; 

шаблони [од папира]; штампане ствари; штампани 

роковници.  

29  јогурт; кварк; кефир; кисело млеко; кондензовано 

млеко; конзервисана паприка; милк шејк; млеко; 

млеко у праху; млечни ферменти за кулинарске 

намене; мућена павлака, шлаг; напици од млека, у 

којима млеко преовлађује; напици са бактеријама 

млечне киселине; павлака [млечни производ]; 

производи од млека; протеинско млеко; путер; путер 

крем; свеж сир; сир; сметана; сурутка; уштипци од 

свежег сира; ферментисано млеко; ферментисано 

печено млеко.  

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

рекламног материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; 

истраживање тржишта; маркетинг; маркетиншка 

истраживања; обавештења о пословима; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; оглашавање на отвореном; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; помоћ у 

пословном управљању; пословна истраживања; 

пословне процене; презентација робе; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

пословних информација; рекламирање на радију; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко  
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телевизије; рекламирање слањем наруџбеница; 

саветодавне услуге у пословном управљању; циљни 

маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-579 (220) 29.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Nemanja Tolimir EKLIX DOO, Лазе 

Мамужића 27, 24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.23; 26.04.14; 26.04.22; 26.04.24; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(591) бела и плава боја.   

(511) 28  трамболине.  
 

(210) Ж- 2022-580 (220) 29.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Gannon Advisory d.o.o. Beograd, Његошева 8, 

11080, Земун, Београд, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01  

(511) 38  услуге телекомуникација; укључујући и 

пренос аудио порука посредством рачунара, таблета 

или мобилног телефона; пренос видео материјала 

посредством рачунара, таблета или мобилног 

телефона; форуме [причаонице] на друштвеним 

мрежема; виртуелне форуме [причаонице]; пружање 

услуга онлајн форума; пренос аудио садржаја на 

захтев; пренос видео садржаја на захтев; пренос 

подкаст садржаја.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

културне активности; укључујући и омогућавање 

коришћења онлајн аудио записа који се не могу 

преузимати; омогућавање коришћења онлајн видео 

записа, који се не могу преузимати; организовање и 

вођење образовних форума уживо; услуге стављања 

на располагање аудио материјала који се не могу 

преузимати; услуге мултимедијалних библиотека; 

пренос пословног знања као и техничког знања и 

искуства [обучавање]; истраживања у области 

образовања; организовање и вођење забавних 

догађаја; припремање и вођење културних догађаја; 

производња подкаста.  
 

(210) Ж- 2022-581 (220) 29.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Димитра Вујовић, Брезе 12, 11000,  

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 24.17.02; 25.05.01; 26.04.14; 26.04.18; 

26.04.24  

(511) 3  немедицински препарати за масажу; уља и 

лосиони за масажу; креме за масажу, осим за 

медицинску примену; гелови за масажу, који нису за 

медицинску употребу; козметички производи и 

козметички препарати; козметичка уља; козметичке 

креме; козметички гелови; козметички сетови; 

козметички препарати за мршављење.   

10  апарати за масажу; лоптице за масажу; штапови 

за масажу; апарати за естетску масажу; лоптице за 

масажу дубоког ткива; ручни ваљци за масажу; 

ручни уређаји за масажу; апарати за естетску масажу 

за употребу у салонима лепоте; пенасти масажни 

ваљци  

44  масажа; дубинска масажа ткива; пружање 

информација о масажи; пружање услуга сауне, 

салона лепоте, фризерских салона и масажа; 

козметичко саветовање; козметичке услуге за негу 

тела; козметички третмани за тело; консултантске 

услуге у вези са козметичким третманима; пружање 

услуга програма за мршављење  
 

(210) Ж- 2022-583 (220) 29.03.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Intercontinental Great Brands LLC, 100 

Deforest Avenue, East Hanover New Jersey 07936, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

BELVITA DOBRO 

RASPOLOŽENJE POČINJE 

OVDE. 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2022/5a 

Intellectual Property Gazette  2022/5a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

97 

(511) 30  пекарски производи; пецива; производи од 

житарица; житарице за доручак;, хлеб; двопек; 

слатки или слани кекс; крекери; кекси; бисквити; 

обланде; торте; плочице од житарица; вафел 

производи; колачи; производи од теста; грицкалице 

које садрже чоколаду; мрвице, тесто за кекс и 

пецива; кондиторски производи; јестиви лед, наиме 

сладолед; дезерти; смрзнута пецива и дезерти; 

расхлађена пецива и дезерти; сва напред наведена 

роба која није посебно намењена бебама, деци и 

новорођенчадима.  
 

(210) Ж- 2022-726 (220) 19.01.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Nuna International B.V., Van dder Valk 

Boumanweg 178-C, 2352, JD Leiderdorp, NL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

NUNA 

(511) 12  сигурносна седишта за децу, за возила; 

ауто-седишта за бебе; бустер седишта за децу; 

колица за бебе са одвојивим носиљкама; колица за 

бебе; колица за новорођенчад; кровови за колица за 

бебе; муфови за колица за бебе/новорођенчад; дечија 

колица; кишобран колица; дечија колица за 

коришћење са носиљкама; муфови за 

дечија/кишобран колица; торбе прилагођене за 

дечија колица/кишобран колица/ ауто-седишта; 

навлаке за дечија/кишобран колица; кровови за 

дечија/кишобран колица; базе за ауто-седишта; 

прибор за колица и ауто-седишта.  

18  каишеви-ременици за ношење беба/новорођенчади; 

мараме преко рамена за ношење беба/новорођенчади; 

носиљке за бебе, торбе "кенгури"; торбе за пелене; 

носиљке за ношење беба/новорођенчади на леђима; 

торбе за ношење опреме за бебе; торбе, 

руксаци/ранчеви, школски ранчеви/школске торбе, 

торбе за куповину, путни сандуци, путне торбе, сва 

напред наведена роба за негу беба/новорођенчади.   

20  кревеци за бебе/новорођенчад; кревеци са 

системом за љуљање; подлоге за 

преповијање/пресвлачење беба; подметачи за 

преповијање/пресвлачење беба; потпорни јастуци за 

главу бебе; јастуци против превртања беба; јастуци 

за позиционирање главе бебе; подлоге/душеци за 

спавање за бебе/новорођенчад; штитници за дечије 

кревеце, осим постељине; столице на љуљање; 

љуљашке-лежаљке за бебе [седишта]; љуљашке; 

шеталице за бебе/новорођенчад; хранилице за бебе; 

опрема за хранилице; носиљка и ауто-седиште за 

бебе; кревеци за бебе; носиљке; путни дечији 

кревеци; колевке; торбе за путне дечије кревеце; 

оградице за бебе; простирке за оградице за децу.  

(210) Ж- 2022-727 (220) 19.01.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) Nuna International B.V., Van der Valk 

Boumanweg 178-C, 2352 JD Leiderdorp, NL 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 12  сигурносна седишта за децу, за возила; 

ауто-седишта за бебе; бустер седишта за децу; 

колица за бебе са одвојивим носиљкама; колица за 

бебе; колица за новорођенчад; кровови за колица за 

бебе; муфови за колица за бебе/новорођенчад; дечија 

колица; кишобран колица; дечија колица за 

коришћење са носиљкама; муфови за 

дечија/кишобран колица; торбе прилагођене за 

дечија колица/кишобран колица/ ауто-седишта; 

навлаке за дечија/кишобран колица; кровови за 

дечија/кишобран колица; базе за ауто-седишта; 

прибор за колица и ауто-седишта. 

18  каишеви-ременици за ношење 

беба/новорођенчади; мараме преко рамена за 

ношење беба/новорођенчади; носиљке за бебе, торбе 

"кенгури"; торбе за пелене; носиљке за ношење 

беба/новорођенчади на леђима; торбе за ношење 

опреме за бебе; торбе, руксаци/ранчеви, школски 

ранчеви/школске торбе, торбе за куповину, путни 

сандуци, путне торбе, сва напред наведена роба за 

негу беба/новорођенчади. 

20  кревеци за бебе/новорођенчад; кревеци са 

системом за љуљање; подлоге за 

преповијање/пресвлачење беба; подметачи за 

преповијање/пресвлачење беба; потпорни јастуци за 

главу бебе; јастуци против превртања беба; јастуци 

за позиционирање главе бебе; подлоге/душеци за 

спавање за бебе/новорођенчад; штитници за дечије 

кревеце, осим постељине; столице на љуљање; 

љуљашке-лежаљке за бебе [седишта]; љуљашке; 

шеталице за бебе/новорођенчад; хранилице за бебе; 

опрема за хранилице; носиљка и ауто-седиште за 

бебе; кревеци за бебе; носиљке; путни дечији 

кревеци; колевке; торбе за путне дечије кревеце; 

оградице за бебе; простирке за оградице за децу.  
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(210) Ж- 2022-796 (220) 29.04.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б., 11080, 

Београд-Земун, RS 

(540) 

INTESTILAX 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-822 (220) 06.05.2022. 

 (442) 16.05.2022. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 11080, 

Београд (Земун), RS 

(540) 

RIVANIKA 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
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