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

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

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

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

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

-

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

Број документа

(11)

Number of document

Врста документа

(13)

Kind of document

Број пријаве

(21)

Number assigned to the application

Датум подношења пријаве

(22)

Filing date of the application

Други датуми, датум излагања на међународној изложби

(23)

Other dates, date of exhibiting at the intrnational exibition

Подаци о праву првенства

(30)

Priority data

Датум објављивања пријаве

(43)

Publication date of the unexamined application

Датум објављивања патента

(45)

Publication date of registered patent

Међународна класификација патената

(51)

International Patent Classification code

Назив проналаска

(54)

Title of invention

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

(57)

Број првобитне пријаве из које је пријава издвојена

(62)

Број основног патента за сертификат о додатној заштити

(68)

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

Име подносиоца пријаве

(71)

Name of the applicant

(61)

Име проналазача

(72)

Name of the inventor

Име носиоца патента

(73)

Name of the owner of patent

Име пуномоћника

(74)

Name of the representative

Број и датум подношења међународне пријаве

(86)

Број и датум међународне објаве

(87)

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

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

(92)
(94)

Duration of the SPC or date of expiry of the SPC

(95)

Name of the product

Датум и број пријаве европског патента

(96)

Date and number of the European patent application

Датум и број објаве признатог европског патента

(97)

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

A1

Publication of the patent application with search report

Објава пријаве патената без извештаја о стању технике

А2

Publication of the patent application without search report

Посебна објава извештаја о стању технике

А3

Separate publication of search report

Исправљена прва страна А документа (А1, А2)

А8

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

Регистровани патенти

B1

Registered patents

Објава патента у измењеном облику

B2

Publication of the amended patents

Исправљена прва страна B документа (B1, B2)

B8

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

Исправљен спис B документа

B9

Complete reprint of an B document (B1, B2)

Мали патенти

U1

Petty patents

I1

Publication of the request for the grant of an SPC

I2

Publication of the granted SPC

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

ОБЈАВА ПРИЈАВА ПАТЕНАТА / Publication of Patent Applications
(51) A01G 7/06 (2006.01)
(11) 2021/0073 A1
(21) P-2021/0073
(22) 21.01.2021.
(54) UPOTREBA NETOKSIČNIH ORGANSKIH
NANOČESTICA ZA POVEĆANJE
PRODUKTIVNOSTI GAJENIH BILJAKA I
POSTUPAK NJIHOVE PRIMENE
(71) UNIVERZITET U BEOGRADU-INSTITUT ZA
MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA, Kneza
Višeslava 1, 11000 Beograd, RS
(72) RADOTIĆ, HADŽI-MANIĆ, Ksenija, Pariske
komune
16/26,
11070
Novi
Beograd,
RS;
MILENKOVIĆ, Ivana, Vojvode Stepe 407n, 11000
Beograd, RS; BORIŠEV, Milan, Miše Dimitrijevića 4b,
21000 Novi Sad, RS; SPASIĆ, Slađana, Salvadora
Aljendea 2b/8, 11000 Beograd, RS
(74) DUKA, Ljubislava, Cara Uroša 55, 11000 Beograd
(57) Predmetni pronalazak se odnosi na organske
nanočestice, tačnije narandžaste ugljenične nanočestice
za primenu u produktivnosti gajenih biljaka i postupak
njihove primene u povećanju produktivnosti gajenih
biljaka. Posebno, predmetni pronalazak se odnosi na
primenu organskih ugljeničnih nanočestica koje se
primenjuju u obliku vodenog rastvora za povećanje
sadržaja fotosintetskih pigmenata -hlorofila a, -hlorofila
b i karotenoida, povećanje intenziteta fotosinteze i
naročito prinosa gajenih biljaka kao i na postupak
primene rastvora ovih čestica u povećanju sadržaja
fotosintetskih pigmenata -hlorofila a, -hlorofila b i
karotenoida i posebno prinosa gajenih biljaka.
(54) USE OF NON-TOXIC ORGANIC
NANOPARTICLES TO INCREASE PRODUCTIVITY
OF GROWED PLANTS AND PROCEDURE FOR
THEIR APPLICATION

(51)

A62B 7/10 (2006.01)
(11) 2021/0043 A1
A62B 9/00 (2006.01)
(21) P-2021/0043
(22) 15.01.2021.
(54) PRENOSNI AUTONOMNI LIČNI UREĐAJ
ZA GENERISANJE PREČIŠĆENOG I
OBOGAĆENOG VAZDUHA ZA DISANJE
KORISNIKA
(71) PUŠIĆ, Vuk, Krunska 32, 11000, Beograd, RS
(72) PUŠIĆ, Vuk, Krunska 32, 11000, Beograd, RS
(57) Pronalazak se odnosi na uređaj koji dovodi
prečišćen i obogaćen vazduh u zonu disajnih organa
korisnika i tako mu obezbeđuje kvalitatativno bolji
vazduh za disanje. Uređaj je autonoman i prenosan i
napaja se iz punjivih baterija (28). Korisnik ga postavlja
i nosi na grudima pomoću trake (30) podesive dužine ili
druge vrste fleksibilnog podesivog luka koji se oslanja
na vrat. Netretirani vazduh usisava radijalna turbina (24)
kroz usis koji ima dva položaja: položaj 1, koji usisava
vazduh iz okoline i položaj 2, koji obezbedjuje
delimičnu recilkuraciju izdahnutog vazduha. Usisani
vazduh koji prolazi kroz opcioni mehanički filter (18),
turbina ubacuje u komoru (9) u kojoj se nalaze UV-C
diode (21), jonizator (22), aromatizator (23) i drugo. Iz
komore (9) vazduh ulazi u podesivi usmerivač i
raspršivač (3) koji obezbeđuje vazdušnu barijeru i
tretiran vazduh za proces disanja. Uređaj se može koristi
samostalno a koristan je naročito za slučajeve gde maska
nije prikladna (glumci, pevači, predavači, političari), ili u
kombinaciji sa vizirom (31) sa usmerivačima vazduha
čime se postiže veća efikasnost i zaštita struje tretiranog
vazduha od vetra i drugih spoljnih uticaja. Moguća je
upotreba ovog uređaja i sa bilo kojim drugim vizirom
(34).

(57) The present invention relates to organic
nanoparticles, in particular orange carbon nanoparticles
for use in the productivity of cultivated plants and a
process for their use in increasing the productivity of
cultivated plants. In particular, the present invention
relates to the use of organic carbon nanoparticles used in
the form of an aqueous solution to increase the content
of photosynthetic pigments -chlorophyll a, -chlorophyll
b and carotenoids, increase the intensity of
photosynthesis and especially the yield of cultivated
plants. The present invention also relates to a process for
their use in increasing the content of photosynthetic
pigments -chlorophyll a, -chlorophyll b and carotenoids
and especially the yield of cultivated plants.
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А
(54) MOBILE AUTONOMOUS PERSONAL DEVICE
FOR GENERATING PURIFIED AND ENRICHED
AIR FOR THE USER TO BREATHE
(57) The invention relates to a device that supplies
purified and enriched air into the respiratory zone of the
user and thus provides qualitatively better breathing air.
The device is autonomous and portable and is powered
by rechargeable batteries (28). The device is designed to
be placed and worn on user`s chest using an adjustable
length strap (30) or another type of flexible adjustable
arch that rests on the user`s neck. Untreated air is sucked
in by the radial turbine (24) through the intake, which
has two positions: position 1 which sucks air from the
environment and position 2 which provides partial
recirculation of the exhaled air. The suction air that
passes through the optional mechanical filter (18) is
injected by the turbine into the chamber (9) which
contains UV-C diodes (21), ionizer (22), flavor delivery
portion (23) and others. From the chamber (9) air enters
into an adjustable deflector and nebulizer (3) which
provides air barrier and treated air for the breathing
process. The device can be used alone and is especially
useful in cases where the face mask is not suitable (for
actors, singers, lecturers, politicians), or in combination
with a visor with air deflectors (31) which achieves
greater efficiency and protection of treated air from wind
and others external influences. It is possible to use this
device with any other visor (34)
B23B 27/20 (2006.01)
(11) 2021/0115 A1
B23B 27/14 (2006.01)
B23B 51/00 (2006.01)
B23P 15/30 (2006.01)
(21) P-2021/0115
(22) 26.01.2021.
(54) POSTUPAK PRIMENE REZNOG ALATA SA
DIJAMANTSKOM PREVLAKOM PRI OBRADI
LEGURE Al-12%Si I KOMPOZITA STAKLENA
VLAKNA/POLIESTERSKA SMOLA NA STRUGU
(71) INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE „VINČA“
– INSTITUT OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA
REPUBLIKU
SRBIJU,
UNIVERZITETA
U
BEOGRADU
(CENTAR
ZA
SINTEZU,
PROCESIRANJE
I
KARAKTERIZACIJU
MATERIJALA ZA PRIMENU U EKSTREMNIM
USLOVIMA-CEXTREME LAB), Mike Petrovića Alasa
12-14, 11351, Beograd-Vinča, RS
(72) GRAHOVAC, Nebojša, Raljska 7/16, 11050,
Beograd, RS; PAVKOV, Vladimir, Save Kovačevića 26,
25101, Sombor, RS; STANKOVIĆ, Srboljub,
Vidovdanska 1/2, 35230, Ćuprija, RS; MATOVIĆ,
Branko, Svetogorska 4, 11351, Beograd, RS
(57) Postupak primene reznog alata sa dijamantskom
prevlakom pri obradi legure Al-12%Si i kompozita
staklena vlakna/poliesterska smola na strugu je u primeni
otpornosti na habanje reznog alata sa dijamantskom

prevlakom i površinske hrapavosti obrađivanih
površinana definisanje optimalnih režima obrade
pomenutih materijala na CNC strugu. Postupak se sastoji
od tri faze: 1. Određivanje krive habanja alata sa
dijamantskom prevlakom pri mašinskoj obradi legure i
kompozita na strugu. 2. Određivanje dijagrama
površinske hrapavosti za dati rezni alat. 3. Analiza reznih
ivica dijamantskog alata primenom skenirajućeg
elektronskog mikroskopa (SEM).

(54) PROCEDURE FOR APPLICATION OF
CUTTING TOOLS WITH DIAMOND COATING IN
THE PROCESSING OF Al-12% Si ALLOY AND
GLASS FIBER / POLYESTER RESIN COMPOSITES
ON LATHE

(51)
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(57) The procedure for application of cutting tools with
diamond coating in the processing of Al-12% Si alloy
and glass fiber / polyester resin composites on lathe is in
the application of wear resistance of cutting tools with
diamond coating and surface roughness of machined
surfaces defining optimal processing modes. The
procedure consists of three phases: 1. Determination of
the wear curve of tools with diamond coating during
machining of alloys and composites on a lathe. 2.
Determining the surface roughness diagram for a given
cutting tool. 3. Analysis of cutting edges of diamond
tools using scanning electron microscope (SEM).
(51)

B29D 30/24 (2006.01)
(11) 2022/0393 A1
B29D 30/26 (2006.01)
(21) P-2022/0393
(22) 29.10.2020.
(30) CN 01.11.2019. 201911061677.5
CN 01.11.2019. 201911061662.9
(86) WO 29.10.2020 PCT/CN2020/124680
(87) WO 6.5.2021 WO 6.5.2021
(54) BUBANJ ZA PROIZVODNJU GUMA
(71) SAFE-RUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,
LTD., No.111 Hengchangjing Road, 215337, Zhoushi
Town, Kunshan, Jiangsu , CN
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(72) LI, Yanhai, No.111 Hengchangjing Road, 215337,
Zhoushi Town, Kunshan City, Jiangsu , CN; LI,
Guosong, No.111 Hengchangjing Road, 215337,
Zhoushi Town, Kunshan City, Jiangsu , CN
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(57) Obezbeđen je bubanj (1) za proizvodnju guma koji
sadrži osovinu (10) bubnja u čijoj unutrašnjosti su
izvedeni vodeći vijak (301) i dve navrtke (302) koje su
smeštene izvan vodećeg vijka (301), dva bočna bubnja
(20) smeštena na osovini (10) bubnja i izvedena jedan
naspram drugog, gde srednji bubanj (40) koji se nalazi
između dva bočna bubnja (20) sadrži dva polu-bubnja
(41) koji se mogu umetnuti u pravcu osovine i postaviti
jedan na drugi, i čauru (50) osovine koja je izvedena
između svakog od bočnih bubnjeva (20) i osovine (10)
bubnja, gde je prvi kraj čaure (50) osovine povezan sa
susednim polu-bubnjem (41), a drugi kraj čaure (50)
osovine povezan sa odgovarajućim bočnim bubnjem
(20). Bočni bubanj (20) može kretati u pravcu osovine
duž odgovarajuće čaure (50) osovine radi približavanja
ili udaljavanja od susednog polu-bubnja (41); gde su dve
navrtke (302) respektivno povezane sa dva bočna bubnja
(20) i gde kada se vodeći vijak (301) rotira, dve navrtke
(302) mogu sekvencijalno pokretati bočne bubnjeve
(20), čaure (50) osovine i polu-bubnjeve (41) sa svake od
obe strane tako da se kreću relativno i istovremeno; i gde
svaki od bočnih bubnjeva (20) sadrži sklop (22) za
preklapanje, gde sklop (22) preklapanje može na gore
preklopiti gumeni materijal (2) koji je za njega
pričvršćen.

(54) TIRE BUILDING DRUM
(57) Disclosed is a tire building drum (1), comprising a
drum shaft (10) internally provided with a screw rod
(301) and two nuts (302) located on the screw rod (301);
two lateral drums (20) located on the drum shaft (10) and
arranged opposite each other; a middle drum (40) located
between the two lateral drums (20), the middle drum
(40) comprising two half-drums (41) which can be
axially fitted in a mutually embedded manner; and a
shaft sleeve (50) arranged between each of the lateral
drums (20) and the drum shaft (10), with a first end of
the shaft sleeve (50) being connected to the adjacent half
drum (41), a second end of the shaft sleeve (50) being
connected to the corresponding lateral drum (20),
wherein the lateral drum (20) can axially move on the
ЗИС / RS / IPO
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respective shaft sleeve (50) so as to be close to or away
from the adjacent half drum (41); the two nuts (302) are
respectively connected to the two lateral drums (20), and
when the screw rod (301) rotates, the two nuts (302) can
sequentially push the lateral drums (20), the shaft sleeves
(50) and the half drums (41) on both sides to move
relatively at the same time; and each of the lateral drums
(20) comprises a turn-up assembly (22), and the turn-up
assembly (22) can turn up a rubber material (2) attached
thereon.
(51)

C08F 220/06 (2006.01)
(11) 2022/0287 A1
A61K 36/9066(2006.01)
A61K 47/18 (2017.01)
A61K 47/40 (2006.01)
A61K 47/50 (2017.01)
A61P 17/18 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
C08F 2/04 (2006.01)
C08F 220/56 (2006.01)
(21) P-2022/0287
(22) 17.03.2022.
(54) FORMULACIJA MATRIKS SISTEMA SA
KURKUMINOM
(71) UNIVERZITET U NIŠU, TEHNOLOŠKI
FAKULTET, Bulevar oslobođenja 124,
16000, Leskovac, RS
(72) UROŠEVIĆ, Maja, Maršala Tita 131, 16231,
Turekovac, RS; NIKOLIĆ Ljubiša , Maršala Tita 23,
16231, Turekovac , RS; GAJIĆ, Ivana, Bulevar JNA
2G/III/51, 11042, Beograd, RS; NIKOLIĆ, Vesna,
Maršala Tita 23, 16231, Turekovac , RS; DINIĆ, Ana,
Grahovačka 1, 18000, Niš, RS; ILIĆ-STOJANOVIĆ,
Snežana, Đermanovićeva 9, 16000, Leskovac, RS;
MILJKOVIĆ, Vojkan, Milunke Savić 2/21, 18000, Niš,
RS; NIKOLIĆ, Goran, Ilije Strele 12/41, 16000,
Leskovac, RS; CAKIĆ, Suzana, Dubočica 35a, 16000,
Leskovac, RS
(57) Pronalazak pripada oblasti farmaceutskih proizvoda,
na bazi matriks sistema koji sačinjavaju termo-osetljivi
hidrogel
poli(N-izopropilmetakrilamid-ko-Nizopropilakrilamid), p(NIPMAM–NIPAM) u koji su
inkorporisani kurkumin i inkluzioni kompleks
kurkumina i 2-hidroksipropil-β-ciklodekstrina. Posebne
apsorbujuće karakteristike kopolimera p(NIPMAM –
NIPAM) i osetljivost na promenu temperature usled
prisustva karbonilnih i amino grupa, omogućavaju da se
primeni kao pogodan nosač za isporuku lekova.
Prednost prisustva inkluzionog komleksa u izradi
lekovite formulacije ogleda se u povećanju
rastvorljivosti i brzine rastvaranja kompleksa u odnosu
na
čistu
aktivnu
supstancu
i
boljoj
bioraspoloživosti kurkumina. Formulisani matriks
sistem omogućava modifikovano oslobađanje kurkumina
na temperaturi 370C i pri pH vrednosti 7,4 koja
odgovara pH vrednosti tankog creva.
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(54) FORMULATION OF THE MATRIX SYSTEM
WITH CURCUMNE
(57) The invention belongs to the field of pharmaceutical
products, based on the matrix systems, consisting of
thermosensitive
hydrogel
poly(Nisopropylmethacrylamide-co-N-isopropylacrylamide),
p(NIPMAM–NIPAM)
in
which
were incorporated the inclusion complex of
curcumin and 2-hydroxypropyl-β - cyclodextrin. The
special absorption characteristics of copolymer
p(NIPMAM-NIPAM) and the sensitivity to temperature
changes due to presence of carbonyl and amino groups,
make it a suitable carrier for drug delivery. The
advantage of the presence of inclusion complex in
production of the drug formulation can be observed as
increased solubility and dissolution rate of the complex
in comparision to the pure active substance and better
bioavailability of curcumin. Formulated matrix system
provides a modified release of curcumin at temperature
of 370C and at pH value of 7.4 like as the pH value in
small intestine is.
(51)

F02B 75/28 (2006.01)
(11) 2021/0092 A1
F01B 7/14 (2006.01)
(21) P-2021/0092
(22) 26.01.2021.
(54) MOTOR SA UNUTRAŠNJIM
SAGOREVANJEM SA NASPRAMNO
POSTAVLJENIM KLIPOVIMA
(71) GRUBOR, Mile, Branislava Baršića Doktora 82,
11273, Batajnica, RS
(72) GRUBOR, Mile, Branislava Baršića Doktora 82,
11273, Batajnica, RS
(57) Motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa naspramno
postavljenim klipovima pripada oblasti motora sa
unutrašnjim sagorevanjem koji pravolinijsko kretanje
klipova (1,2) pretvara u rotaciono kretanje kolenastih
vratila (5,6). Tehnički problem je rešen tako što se
jednom brizgaljkom snadbevaju dva klipa (1,2) koji
svojim kretanjem obezbeđuju rotaciono kretanje
kolenastih vratila (5,6). Na horizontalno postavljen blok
motora (11) postavlja se glava motora (12) u kojoj je
smešten razvodni mehanizam koji obuhvata bregasta
vratila (7,8), izuvne ventile (9) i usisne ventile (10), a
koji je lancem (26, 27) povezan za kolenasta vratila (5,6)
koja
su
međusobno
povezana
zupčanicima
(29,30,31,32,33).
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(54) INTERNAL COMBUSTION ENGINE WITH
OPPOSED PISTONS
(57) An internal combustion engine with opposed
pistons belongs to the field of internal combustion
engines that convert the rectilinear movement of pistons
(1,2) into the rotary movement of crankshafts (5,6). The
technical problem was solved by supplying the two
pistons (1,2) with one injector, which ensure the
rotational movement of the crankshafts (5,6). An engine
head (12) is placed on a horizontally placed engine block
(11), which houses a distribution mechanism that
includes camshafts (7,8), exhaust valves (9) and intake
valves (10), which is connected by a chain (26, 27)
connected to the crankshafts (5,6) which are
interconnected by gears (29,30,31,32,33).
(51)

F16L 19/02 (2006.01)
(11) 2021/0053 A1
F16L 49/06 (2006.01)
(21) P-2021/0053
(22) 19.01.2021.
(54) SPOJNICA CEVI
(71) ZARUBICA, Lazar, Vojvode Stepe 459b,
11000, Beograd, RS
(72) ZARUBICA, Lazar, Vojvode Stepe 459b,
11000, Beograd, RS
(74) DIMITRIJEVIĆ, Vladimir, Admirala Geprata 7,
11000 Beograd
(57) Spojnica cevi, prema ovom pronalasku i priloženim
nacrtima sastoji se od dva sklopa obujmica i to sklopa
obujmice (3) cevi (1) sa mufom i sklopa obujmice (4)
cevi (2). Jedan sklop obujmice je postavljen na cev koja
se uvlači, a drugi sklop obujmice na cev sa mufom u koji
se uvlači prethodna cev cevovoda. Sklopovi obujmica
(3) i (4) su međusobno čvrsto povezani sa četiri spojne
poluge (5) koje su zavrtnjima (19) vezane za spoljne
uške (11) raspoređene tačno na 90 stepeni po obimu
podsklopova obujmica. Svaki od sklopova obujmice (3) i
(4) ima po dva podsklopa obujmice i to (3.1) i (3.2), kao
i (4.1) i (4.2) koji su vezani obrtno i na čijim krajevima
su po dve zakačke (12) i po dve kopče (14) na koje je
postavljen sklop zatezača (15). Podsklopovi obujmice
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cevi i obujmice cevi sa mufom obuhvataju cevi i vezane
su sa jedne strane osovinicom (20) koja prolazi kroz
otvore u uškama (10) poluprstena. Sa druge strane
podsklopa obujmice nalaze se zakačke (12) i kopče (14)
pri čemu su krajevi slobodni i na njih se postavlja sklop
zatezača (15) koji vrši zatezanje sklopova obujmice oko
cevi.
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(54) PIPE COUPLING
(57) The pipe coupling according to the present invention and
the accompanying drawings consists of two clamp
assemblies, namely the clamp assembly (3) of the pipe (1)
with the sleeve and the clamp assembly (4) of the pipe (2).
One clamp assembly is mounted on the retractable pipe, and
the other clamp assembly is mounted on a pipe with the
sleeve into which the previous pipe is retracted. The clamp
assemblies (3) and (4) are firmly connected to each other by
four connecting levers (5) which are connected by means of
bolts (19) to the outer lugs (11) arranged exactly at 90
degrees around the circumference of the clamp
subassemblies. Each of the clamp assemblies (3) and (4) has
two clamp subassemblies (3.1) and (3.2), as well as (4.1) and
(4.2) which are rotatably connected and at the ends of which
there are two hooks (12) and two buckles (14) on which the
tensioner assembly (15) is mounted. The subassemblies of
the pipe clamp and the pipe clamp with the sleeve enclose
pipes and are connected on one side by a pin (20) which
passes through the openings in the lugs (10) of the half-ring.
On the other side of the clamp subassembly there are hooks
(12) and buckles (14), wherein the ends are free and a
tensioner assembly (15) is placed on them which tightens the
clamp assemblies around the pipe.
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(54) GLAVA UREĐAJA ZA UKLANJANJE LIŠĆA
LEAF-REMOVER HEAD
(73) ML MACCHINE DI DE GIOVANELLI MIRCO,
Via Sottoportico Cembran, 1, 38034
Cembra Lisignago (TN), IT
(72) DE GIOVANELLI, Mirco, Via Sottoportico
Cembran, 1, 38034 Cembra Lisignago TN, IT
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A01K 5/01
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(73) TUBEX, Rue de la Gare, 45300 Escrennes, FR
(72) JOURDAIN, Dominique, 20 rue Louis Boussenard,
45300 Escrennes, FR
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
(51) A01M 1/06
A01K 67/033
A01M 5/00
G01N 1/34
(21) P-2020/0645

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

(11) 63331 B1
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(43) 29.04.2021.
(54) POSTUPAK ZA UKLANJANJE DLAKA SA
GUBAREVIH (LYMANTRIA DISPAR) JAJA
UPOTREBOM APARATA ZA UKLANJANJE
DLAKA SA GUBAREVIH (LYMANTRIA DISPAR)
JAJA
PROCEDURE FOR REMOVING HAIR FROM
GYPSY MOTH (Lymantria dispar) EGGS USING
HAIR REMOVAL APPARATUS FROM GYPSY
MOTH (Lymantria dispar) EGGS
(73) INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I
ŽIVOTNU SREDINU, Antona Čehova 13d,
21000 Novi Sad, RS
(72) STOJANOVIĆ, Dejan, V., Bulevar cara Lazara 27,
21000, Novi Sad, RS; KLJAJIĆ, Ljubomir, Oblačića
Rada 28, 21000, Novi Sad, RS; ORLOVIĆ, Saša,
Radomira Raše Radujkova 20, 21000, Novi Sad, RS;
STOJANOVIĆ, Dejan, B., Stanoja Stanojevića 17/14,
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(21) P-2022/0553
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(30) IT 06.02.2018. 201800002443
(86) WO 18.01.2019. PCT/IB2019/050416
(87) WO 15.08.2019. WO 2019/155307
(96) 18.01.2019. 19705219.4
(97) 30.03.2022. EP3755154 B 2022/13 EN
(54) POGON I POSTUPAK ZA SUŠENJE
NAMIRNICA
PLANT AND METHOD FOR DRYING
FOODSTUFFS
(73) TECNOFRUTTA S.R.L., Via Emilio Campese
Zona P.I.P., 71045 Orta Nova, IT
(72) FERRAGONIO, Mario, Via Trento, 8,
71045 Orta Nova, IT
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A23C 20/02 (2021.01)
(11) 63341 B1
A23C 11/10 (2021.01)
(21) P-2022/0621
(22) 27.04.2020.
(96) 27.04.2020. 20171571.1
(97) 20.04.2022. EP3903601 B 2022/16 EN
(54) POSTUPCI OBRADE KULINARSKIH
ORAŠASTIH PLODOVA I DOBIJENI
EKSTRAKCIONI PROIZVODI
METHODS OF PROCESSING CULINARY NUTS
AND EXTRACTION PRODUCTS OBTAINED BY
THE SAME
(73) UNICO-FIRST AG, Rosenbergstrasse 8, 9000 St.
Gallen, CH; ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR
ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN, Campus
Grüental, 8820 Wädenswil, CH
(72) LAUX, Roland, , 9325 Roggwil, CH; HÜHN, Tilo,
, 8824 Schönenberg, CH
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A47J 43/04
(2006.01)
(11) 63357 B1
A47J 43/044 (2006.01)
A47J 43/06
(2006.01)
A47J 43/07
(2006.01)
A47J 44/00
(2006.01)
(21) P-2022/0614
(22) 11.11.2016.
(30) US 23.03.2016. 201615078432
(86) WO 11.11.2016. PCT/US2016/061683
(87) WO 28.09.2017. WO 2017/164939
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(72) SAPIRE, Colin, c/o Trojan Law Offices, 9250
Wishire Blvd., Suite 325, Beverly Hills, CA 90212, US
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
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(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 63344 B1
A61K 9/20
(2006.01)
A61K 9/50
(2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)
(21) P-2022/0512
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(87) WO 07.12.2017. WO 2017/207587
(96) 30.05.2017. 17728793.5
(97) 23.03.2022. EP3558261 B 2022/12 EN
(54) FARMACEUTSKE KOMPOZICIJE KOJE
SADRŽE SAFINAMID
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
COMPRISING SAFINAMIDE
(73) ZAMBON S.P.A., Via Lillo del Duca, 10, 20091
Bresso MI, IT
(72) MORETTO, Alberto, Via Martiri di Cefalonia 5,
35020 Ponte San Nicolò (Padova), IT; DE LAZZARI,
Alessandra, Via Ivrea 2, 35142 Padova, IT; TEOLI,
Deborah, c/o Zambon Spa Via della Chimica 9, 36100
Vicenza, IT
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 9/08
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(11) 63304 B1
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(30) JP 07.11.2014. 2014227039
(86) WO 05.11.2015. PCT/JP2015/081121
(87) WO 12.05.2016. WO 2016/072440
(96) 05.11.2015. 15857116.6
(97) 13.04.2022. EP3216451 B 2022/15 EN
(54) OFTALMOLOŠKA VODENA KOMPOZICIJA
OPHTHALMIC AQUEOUS COMPOSITION
(73) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., 4-20,
Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8552, JP;
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1,
Nihonbashi Honcho Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP
(72) ENDO, Yoko, c/o SANTEN PHARMACEUTICAL
CO. LTD., 8916-16 Takayama-cho, Ikoma-shi Nara 6300101, JP; TAKAHASHI, Kyohei, c/o SANTEN
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PHARMACEUTICAL CO. LTD., 8916-16 Takayamacho, Ikoma-shi Nara 630-0101, JP; UMEZAKI, Shinya,
c/o SANTEN PHARMACEUTICAL CO. LTD., 891616 Takayama-cho, Ikoma-shi Nara 630-0101, JP
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 9/127 (2006.01)
(11) 63336 B1
A61K 9/133 (2006.01)
A61K 31/7088 (2006.01)
A61K 47/14 (2017.01)
A61K 47/18 (2017.01)
C12N 15/88 (2006.01)
(21) P-2022/0606
(22) 10.12.2016.
(30) US 10.12.2015. 201562265973 P
US 12.12.2015. 201562266581 P
US 21.03.2016. 201662311386 P
US 21.03.2016. 201662311380 P
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US 14.06.2016. 201662350165 P
US 14.06.2016. 201662350172 P
US 26.10.2016. 201662413027 P
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(87) WO 15.06.2017. WO 2017/099823
(96) 10.12.2016. 16873489.5
(97) 30.03.2022. EP3386484 B 2022/13 EN
(54) KOMPOZICIJE I POSTUPCI ZA ISPORUKU
TERAPIJSKIH AGENASA
COMPOSITIONS AND METHODS FOR DELIVERY
OF THERAPEUTIC AGENTS
(73) MODERNATX, INC., 200 Technology Square,
Cambridge, MA 02139, US
(72) BESIN, Gilles, 6 Roberts Street 3, Brookline MA
02445, US; HOGE, Stephen, 200 Technology Square,
Cambridge MA 02139, US; SENN, Joseph, 45 Sanborn
Lane, Reading MA 01867, US; BENENATO, Kerry,
415 Lincoln Road, Sudbury MA 01776, US; SABNIS,
Staci, 193 School Street, Somerville MA 02145, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 31/12 (2006.01)
(11) 63321 B1
A61K 31/198 (2006.01)
A61K 31/366 (2006.01)
A61K 31/4525 (2006.01)
A61K 38/48 (2006.01)
A61P 15/00 (2006.01)
(21) P-2022/0505
(22) 15.12.2017.
(30) IT 20.12.2016. 201600128994
(96) 15.12.2017. 17207605.1
(97) 02.03.2022. EP3338769 B 2022/09 EN
(54) FORMULACIJE ZA PRIMENU U LEČENJU
ENDOMETRIOZE I POREMEĆAJA KOJI SU SA
NJOM U VEZI

13

B
FORMULATIONS FOR USE IN THE TREATMENT
OF ENDOMETRIOSIS AND DISORDERS
THEREWITH ASSOCIATED
(73) INPHA RESEARCH S.R.L., Via Rugabella 1,
20122 Milano MI, IT
(72) SAMARITANI, Giuseppe, c/o Inpha Duemila S.r.l.,
Via Elettrochimica 37, 23900 Lecco LC, IT;
CASTELLI, Simone, c/o Inpha Duemila S.r.l., Via
Elettrochimica 37, 23900 Lecco LC, IT
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
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Wellesley MA 02481, US; MILLER, Chris, 1685
Millburne Road, Lake Forest IL 60045, US; BIHANI,
Teeru, 160 Cambridge Park Drive Apt. 524, Cambridge
MA 02140, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd

(51) A61K 31/192 (2006.01)
(11) 63345 B1
A61P 1/16
(2006.01)
(21) P-2022/0620
(22) 26.04.2017.
(30) US 31.05.2016. 201662343688 P
(86) WO 26.04.2017. PCT/US2017/029620
(87) WO 07.12.2017. WO 2017/209865
(96) 26.04.2017. 17722943.2
(97) 15.06.2022. EP3463328 B 2022/24 EN
(54) SELADELPAR ZA LEČENJE PRIMARNOG
BILIJARNOG HOLANGITISA
SELADELPAR FOR THE TREATMENT OF
PRIMARY BILIARY CHOLANGITIS
(73) CYMABAY THERAPEUTICS, INC., 7575
Gateway Boulevard, Suite 110, Newark, CA 94560, US
(72) BOUDES, Pol, c/o CymaBay Therapeutics, Inc.
7575 Gateway Boulevard Suite 110, Newark, CA 94560,
US; MCWHERTER, Charles, A., c/o CymaBay
Therapeutics, Inc. 7575 Gateway Boulevard Suite 110,
Newark, CA 94560, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd

(51) A61K 31/355 (2006.01)
(11) 63347 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/06
(2006.01)
A61K 47/14 (2017.01)
A61K 47/24 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) P-2022/0631
(22) 28.05.2018.
(30) IT 29.05.2017. 201700058311
(86) WO 28.05.2018. PCT/EP2018/063926
(87) WO 06.12.2018. WO 2018/219862
(96) 28.05.2018. 18727014.5
(97) 13.04.2022. EP3630092 B 2022/15 EN
(54) FORMULACIJA NA BAZI VITAMINA E ILI
NJEGOVOG ESTRA ZA LEČENJE
BAKTERIJSKIH I GLJIVIČNIH BIOFILMOVA
FORMULATION BASED ON VITAMIN E OR AN
ESTER THEREOF FOR TREATING BACTERIAL
AND FUNGAL BIOFILMS
(73) HULKA S.R.L., Viale della Scienza, 26,
45100 Rovigo, IT
(72) PANIN, Giorgio, Via Vittorio Veneto 48/B,
45100 Rovigo, IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd

(51) A61K 31/277 (2006.01)
(11) 63311 B1
A61K 31/138 (2006.01)
A61K 31/4245 (2006.01)
A61K 31/436 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 413/10 (2006.01)
C07D 413/12 (2006.01)
(21) P-2022/0514
(22) 20.06.2017.
(30) US 22.06.2016. 201662353350 P
US 19.08.2016. 201662377497 P
US 21.02.2017. 201762461546 P
(86) WO 20.06.2017. PCT/US2017/038390
(87) WO 28.12.2017. WO 2017/223115
(96) 20.06.2017. 17816081.8
(97) 16.03.2022. EP3474841 B 2022/11 EN
(54) AR+ METODE LEČENJA RAKA DOJKE
AR+ BREAST CANCER TREATMENT METHODS
(73) ELLIPSES PHARMA LTD, 10 Stratton Street,
London, W1J 8LG, GB
(72) HATTERSLEY, Gary, 14 Woodman Drive, Stow
MA 01775, US; SAEH, Jamal, 72 Watson Road,
Belmont MA 02478, US; YU, Ziyang, 14 Park Avenue,

(51) A61K 31/4178 (2006.01)
(11) 63360 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/08
(2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
A61P 27/10 (2006.01)
(21) P-2022/0575
(22) 24.04.2019.
(30) US 24.04.2018. 201862662144 P
US 14.12.2018. 201862780117 P
US 10.01.2019. 201962790957 P
(86) WO 24.04.2019. PCT/US2019/028917
(87) WO 31.10.2019. WO 2019/209955
(96) 24.04.2019. 19729883.9
(97) 23.03.2022. EP3681500 B 2022/12 EN
(54) UPOTREBA PILOKARPIN HIDROHLORIDA
U LEČENJU PREZBIOPIJE
USE OF PILOCARPINE HYDROCHLORIDE FOR
THE TREATMENT OF PRESBYOPIA
(73) ALLERGAN, INC., 2525 Dupont Drive, Irvine,
CA 92612, US
(72) ROBINSON, Michael, R., 200 Pacific Coast
Highway, 147, Huntington Beach, California 92606, US;
DIBAS, Mohammed, 1658 Honors Circle, Corona,
California 92883, US; GIYANANI, Jaya, 25 Palatine,
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Irvine, California 92612, US; GORE, Anuradha, 12
Dove Street, Aliso Viejo, California 92656, US; LEE,
Sungwook, 7911 E. Santa Cruz Ave., Orange, California
92869, US; LIU, Haixia, 26 Diamond, Irvine, California
92620, US; MORGAN, Aileen, 38 Sunny Slope, Rancho
Santa Margarita, California 92688, US; ZHOU, Jihao,
21 Roquedo, Rancho Santa Margarita, California 92688, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61K 31/437 (2006.01)
(11) 63343 B1
A61P 25/28 (2006.01)
(21) P-2022/0480
(22) 07.08.2018.
(30) US 07.08.2017. 201762541807 P
(86) WO 07.08.2018. PCT/US2018/045528
(87) WO 14.02.2019. WO 2019/032528
(96) 07.08.2018. 18759502.0
(97) 23.02.2022. EP3664802 B 2022/08 EN
(54) BICIKLIČNI INHIBITORI HISTONSKE
DEACETILAZE
BICYCLIC INHIBITORS OF HISTONE
DEACETYLASE
(73) ALKERMES, INC., 852 Winter Street, Waltham,
MA 02451, US
(72) FULLER, Nathan, Oliver, 66 Freeman Street 2,
Arlington, MA 02474, US; LOWE, John, A.III, 28
Coveside Lane, Stonington, CT 06378, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 31/445 (2006.01)
(11) 63319 B1
A61P 25/00 (2006.01)
C07D 211/00 (2006.01)
(21) P-2022/0588
(22) 30.08.2016.
(30) US 02.09.2015. 201562213203 P
(86) WO 30.08.2016. PCT/US2016/049526
(87) WO 09.03.2017. WO 2017/040545
(96) 30.08.2016. 16842832.4
(97) 23.03.2022. EP3344248 B 2022/12 EN
(54) JEDINJENJA KOJA MODULIŠU DELTAOPIOIDNI RECEPTOR, KOJA SADRŽE 6-ČLANI
AZA-HETEROCIKLIK, POSTUPCI NJIHOVE
UPOTREBE I SPRAVLJANJA
6-MEMBERED AZA-HETEROCYCLIC
CONTAINING DELTA-OPIOID RECEPTOR
MODULATING COMPOUNDS, METHODS OF
USING AND MAKING THE SAME
(73) TREVENA, INC., 955 Chesterbrook Blvd, Suite
200, Chesterbrook, PA 19087, US
(72) SPEERSCHNEIDER, Aimee, Crombie, 955
Chesterbrook Blvd Suite 200, Chesterbrook, PA 19087,
US; YAMASHITA, Dennis, Shinji, 955 Chesterbrook
Blvd Suite 200, Chesterbrook, PA 19087, US; PITIS,
Philip, Michael, 955 Chesterbrook Blvd Suite 200,
Chesterbrook, PA 19087, US; HAWKINS, Michael
John, 955 Chesterbrook Blvd Suite 200, Chesterbrook,
ЗИС / RS / IPO
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PA 19087, US; LIU, Guodong, 955 Chesterbrook Blvd
Suite 200, Chesterbrook, PA 19087, US; MISKOWSKI,
DAUBERT, Tamara, Ann, 955 Chesterbrook Blvd Suite
200, Chesterbrook, PA 19087, US; YUAN, Catherine,
C.K., 955 Chesterbrook Blvd Suite 200, Chesterbrook,
PA 19087, US; BORBO, KARGBO, Robert, 955
Chesterbrook Blvd Suite 200, Chesterbrook, PA 19087,
US; HERR, Robert, Jason, 955 Chesterbrook Blvd Suite
200, Chesterbrook, PA 19087, US; ROMERO, Donna,
955 Chesterbrook Blvd Suite 200, Chesterbrook, PA
19087, US; PACOFSKY, Gregory, J., 955 Chesterbrook
Blvd Suite 200, Chesterbrook, PA 19087, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 31/451 (2006.01)
(11) 63348 B1
A61K 31/706 (2006.01)
A61K 31/7068 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) P-2022/0533
(22) 11.11.2014.
(30) US 11.11.2013. 201361902717 P
(86) WO 11.11.2014. PCT/US2014/065034
(87) WO 14.05.2015. WO 2015/070224
(96) 11.11.2014. 14805743.3
(97) 09.03.2022. EP3068393 B 2022/10 EN
(54) KOMBINOVANA TERAPIJA KOJA
UKLJUČUJE MDM2 INHIBITOR I JEDAN
DODATNI FARMACEUTSKI AKTIVNI AGENS
ILI VIŠE NJIH ZA LEČENJE KANCERA
COMBINATION THERAPY INCLUDING AN MDM2
INHIBITOR AND ONE OR MORE ADDITIONAL
PHARMACEUTICALLY ACTIVE AGENTS FOR
THE TREATMENT OF CANCERS
(73) AMGEN INC., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
(72) CAENEPEEL, Sean, 2090 Stonehill Circle,
Thousand Oaks, CA 91360, US; CANON, Jude, 13240
Fiji Way, Unit A, Marina Del Rey, California 90292,
US; HUGHES, Paul, 909 14th Street 1, Santa Monica,
California 90403, US; OLINER, Jonathan D., P.O Box
55, Garrett Park, MD 20896, US; RICKLES, Richard J.,
10 Knowles Farm Road, Arlington, Massachusetts
02474, US; SAIKI, Anne Y., 4473 Cedarglen Court,
Moorpark, California 93021, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 31/495 (2006.01)
(11) 63302 B1
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) P-2022/0566
(22) 04.05.2020.
(96) 04.05.2020. 20305429.1
(97) 25.05.2022. EP3906927 B 2022/21 EN
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(54) UPOTREBA DOPAMINSKIH D3
DELIMIČNIH AGONISTA ZA TRETIRANJE
POREMEĆAJA CENTRALNOG NERVNOG
SISTEMA
USE OF DOPAMINE D3 PARTIAL AGONISTS FOR
TREATING CENTRAL NERVOUS SYSTEM
DISORDERS
(73) BIOPROJET PHARMA, 9 rue Rameau,
75002 Paris, FR
(72) LECOMTE, Jeanne-Marie, , 75003 PARIS, FR;
SCHWARTZ, Jean, Charles, , 75014 PARIS, FR;
BERREBI-BERTRAND, Isabelle, , 35740 PACE, FR;
KRIEF, Stéphane, , 35200 RENNES, FR; LIGNEAU,
Xavier, , 35760 SAINT-GRÉGOIRE, FR
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 31/513 (2006.01)
(11) 63300 B1
A61K 31/565 (2006.01)
A61K 31/57 (2006.01)
A61P 15/00 (2006.01)
(21) P-2022/0565
(22) 29.09.2017.
(30) US 30.09.2016. 201662402034 P
US 30.09.2016. 201662402055 P
US 30.09.2016. 201662402150 P
US 01.05.2017. 201762492839 P
US 03.07.2017. 201762528409 P
(86) WO 29.09.2017. PCT/EP2017/074907
(87) WO 05.04.2018. WO 2018/060501
(96) 29.09.2017. 17823018.1
(97) 16.03.2022. EP3518933 B 2022/11 EN
(54) POSTUPCI LEČENJA FIBROIDA MATERICE
I ENDOMETRIOZE
METHODS OF TREATING UTERINE FIBROIDS
AND ENDOMETRIOSIS
(73) MYOVANT SCIENCES GMBH, Viaduktstrasse 8,
4051 Basel, CH; TAKEDA PHARMACEUTICAL
COMPANY LIMITED, 1-1 Doshomachi 4-chome
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
(72) JOHNSON, Brendan Mark, 2017 Markham Drive,
27514 Chapel Hill North Carolina, US; SEELY, Lynn,
537 Occidental Avenue, San Mateo California, 94402,
US; MUDD, JR., Paul N., 302 Beacon Falls Court, Cary
North Carolina 27519, US; WOLLOWITZ, Susan, 32
Topper Court, Lafayette California 94549, US;
HIBBERD, Mark, The Old House, Hawkley, Liss
Hampshire GU33 6NQ, GB; TANIMOTO, Masataka,
c/o Takeda Pharmaceuticals Company Limited, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 5408645, JP; RAJASEKHAR, Vijaykumar Reddy, 20200
Quail Hollow Road, Apple Valley California 92308, US;
SUKHATME, Mayukh Vasant, c/o Roivant Sciences,
320 W 37th St,, New York New York, 10018, US
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
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(51) A61K 38/00 (2006.01)
(11) 63305 B1
(21) P-2022/0574
(22) 10.12.2013.
(30) US 11.12.2012. 201261735823 P
(96) 10.12.2013. 18182274.3
(97) 30.03.2022. EP3495380 B 2022/13 EN
(54) KO-AGONISTI GLUKAGONA I GLP-1 ZA
LEČENJE GOJAZNOSTI
GLUCAGON AND GLP-1 CO-AGONISTS FOR THE
TREATMENT OF OBESITY
(73) MEDIMMUNE LIMITED, Milstein Building
Granta Park, Cambridge Cambridgeshire CB21 6GH, GB
(72) AGORAM, Balaji, Milstein Building Granta Park,
Cambridge, CB21 6GH, GB; ANTONSSON, Madeleine,
c/o AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, SE;
BEDNAREK, Maria, A, MedImmune Limited Milstein
Building, Granta Park, Cambridge, Cambridgeshire
CB21 6GH, GB; BURMEISTER, Nicole, Milstein
Building Granta Park, Cambridge, CB21 6GH, GB;
BENTHEM, Lambertus, c/o AstraZeneca AB, SE-151
85 Södertälje, SE; FAIRMAN, David, Milstein Building
Granta Park, Cambridge, CB21 6GH, GB; FRITSCHFREDIN, Maria, c/o AstraZeneca AB, SE-151 85
Södertälje, SE; JACKSON, Ronald, Henry, Milstein
Building Granta Park, Cambridge, CB21 6GH, GB;
LOFMARK, Rasmus, Jansson, c/o AstraZeneca AB, SE151 85 Södertälje, SE; METCALFE, Jaqueline, Milstein
Building Granta Park, Cambridge, CB21 6GH, GB
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) A61K 38/47 (2006.01)
(11) 63362 B1
A61P 3/00
(2006.01)
C12N 9/26
(2006.01)
(21) P-2022/0642
(22) 30.03.2017.
(30) US 30.03.2016. 201662315436 P
US 10.02.2017. 201762457588 P
(86) WO 30.03.2017. PCT/US2017/024982
(87) WO 05.10.2017. WO 2017/173060
(96) 30.03.2017. 17719388.5
(97) 06.04.2022. EP3436053 B 2022/14 EN
(54) FORMULACIJE KOJE SADRŽE
REKOMBINANTNU KISELU ALFAGLUKOZIDAZU
FORMULATIONS COMPRISING RECOMBINANT
ACID ALPHA-GLUCOSIDASE
(73) AMICUS THERAPEUTICS, INC., 3675 Market
Street, Philadelphia, PA 19104, US
(72) CHAR, Hing, 1 Cedar Brook Drive, Cranbury New
Jersey 08512, US; TESLER, Sergey, 1 Cedar Brook
Drive, Cranbury New Jersey 08512, US;
SUNDERLAND, Wendy, 1 Cedar Brook Drive,
Cranbury New Jersey 08512, US; DILONÉ, Enrique, 1
Cedar Brook Drive, Cranbury New Jersey 08512, US;
DO, Hung, c/o 1 Cedar Brook Drive, Cranbury, NJ
08512, US; GOTSCHALL, Russell, 2065 Country Club
Drive, Doylestown, PA 18901, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
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(51) A61K 39/39 (2006.01)
(11) 63315 B1
A61K 9/127 (2006.01)
(21) P-2022/0501
(22) 31.08.2011.
(30) US 31.08.2010. 378826 P
(86) WO 31.08.2011. PCT/US2011/050095
(87) WO 08.03.2012. WO 2012/031043
(96) 31.08.2011. 11758014.2
(97) 09.03.2022. EP2611461 B 2022/10 EN
(54) PEGILOVANI LIPOZOMI ZA ISPORUKU
RNK KOJA KODIRA IMUNOGEN
PEGYLATED LIPOSOMES FOR DELIVERY OF
IMMUNOGEN-ENCODING RNA
(73) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, Rue
de l'Institut 89, 1330 Rixensart, BE
(72) GEALL, Andrew, c/o Novartis Vaccines And
Diagnostic Inc., PO Box 8097, Emeryville, CA 946628097, US; VERMA, Ayush, c/o Novartis Vaccines And
Diagnostic Inc., PO Box 8097, Emeryville,
CA 94662-8097, US
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
(51) A61K 39/39 (2006.01)
(11) 63329 B1
A61K 9/127 (2006.01)
(21) P-2022/0595
(22) 31.08.2011.
(30) US 31.08.2010. 37882610 P
(96) 31.08.2011. 21207859.6
(97) 25.05.2022. EP3970742 B 2022/21 EN
(54) PEGILOVANI LIPOZOMI ZA ISPORUKU
RNK KOJA KODIRA IMUNOGEN
PEGYLATED LIPOSOMES FOR DELIVERY OF
IMMUNOGEN-ENCODING RNA
(73) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., Rue
de l'Institut, 89, 1330 Rixensart, BE
(72) GEALL, Andrew, , Emeryville, 94662-8097, US;
VERMA, Ayush, , Emeryville, 94662-8097, US
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
(51) A61K 39/39 (2006.01)
(11) 63367 B1
A61K 9/127 (2006.01)
A61K 39/12 (2006.01)
(21) P-2022/0594
(22) 31.08.2011.
(30) US 31.08.2010. 37882610 P
(96) 31.08.2011. 21205422.5
(97) 25.05.2022. EP3981427 B 2022/21 EN
(54) PEGILOVANI LIPOZOMI ZA ISPORUKU
RNK KOJA KODIRA IMUNOGEN
PEGYLATED LIPOSOMES FOR DELIVERY OF
IMMUNOGEN-ENCODING RNA
(73) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., Rue
de l'Institut, 89, 1330 Rixensart, BE
(72) GEALL, Andrew, , Emeryville, 94662-8097, US;
VERMA, Ayush, , Emeryville, 94662-8097, US
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
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(51) A61K 39/395 (2006.01)
(11) 63364 B1
A61K 31/00 (2006.01)
A61K 31/4155 (2006.01)
A61K 31/416 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
(21) P-2022/0644
(22) 11.08.2015.
(30) US 11.08.2014. 201462035812 P
US 05.12.2014. 201462088357 P
US 12.02.2015. 201562115489 P
US 17.06.2015. 201562181164 P
(86) WO 11.08.2015. PCT/IB2015/056123
(87) WO 18.02.2016. WO 2016/024228
(96) 11.08.2015. 15762756.3
(97) 11.05.2022. EP3179992 B 2022/19 EN
(54) TERAPEUTSKE KOMBINACIJE BTK
INHIBITORA, PD-1 INHIBITORA I/ILI PD-L1
INHIBITORA
THERAPEUTIC COMBINATIONS OF A BTK
INHIBITOR, A PD-1 INHIBITOR AND/OR A PD-L1
INHIBITOR
(73) ACERTA PHARMA B.V., Kloosterstraat 9,
5349 AB Oss, NL
(72) HAMDY, Ahmed, 640 Henry Cowell Drive, Santa
Cruz, CA 95060, US; ROTHBAUM, Wayne, 101
Central Park West PHC, New York, NY 10023, US;
IZUMI, Raquel, 3437 Brittan Avenue, San Carlos, CA
94070, US; LANNUTTI, Brian, 627 Glencrest Place,
Solana Beach, CA 92075, US; COVEY, Todd, 3437
Brittan Avenue, San Carlos, CA 94070, US; ULRICH,
Roger, 22525 SE 46th Place, Sammamish,WA 98075,
US; JOHNSON, Dave, 694 St. Andrew Circle, Aptos,
CA 95033, US; BARF, Tjeerd, St. Luciastraat 7, 5371
AS Ravenstein, NL; KAPTEIN, Allard, Marten van
Rossemsingel 51, 5301 HB Zaltbommel, NL
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) A61K 45/06 (2006.01)
(11) 63296 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/10
(2006.01)
A61K 9/20
(2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
(21) P-2022/0487
(22) 09.03.2017.
(30) US 10.03.2016. 201662306487 P
(86) WO 09.03.2017. PCT/US2017/021565
(87) WO 14.09.2017. WO 2017/156266
(96) 09.03.2017. 17764092.7
(97) 20.04.2022. EP3426251 B 2022/16 EN
(54) METODE LEČENJA DEPRESIJE
KORIŠĆENJEM ANTAGONISTA RECEPTORA
OREKSIN-2
METHODS OF TREATING DEPRESSION USING
OREXIN-2 RECEPTOR ANTAGONISTS
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(73) JANSSEN PHARMACEUTICA NV,
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
(72) KENT, Justine, M., 1125 Trenton-harbourton Road,
Titusville, NJ 08560, US; DREVETS, Wayne, C., 1125
Trenton-harbourton Road, Titusville, NJ 08560, US; DE
BOER, Peter, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61K 47/50 (2017.01)
(11) 63354 B1
(21) P-2022/0639
(22) 12.10.2016.
(30) SK 15.10.2015. 500652015
(86) WO 12.10.2016. PCT/SK2016/060002
(87) WO 20.04.2017. WO 2017/065696
(96) 12.10.2016. 16845348.8
(97) 04.05.2022. EP3362098 B 2022/18 EN
(54) POSTUPAK ZA MODIFIKACIJU IRNK KOJI
OMOGUĆAVA NJENO SELEKTIVNO I
SPECIFIČNO PREPOZNAVANJE
A METHOD FOR ALTERING THE FUNCTIONAL
STATE OF MRNA ALLOWING ITS SELECTIVE
AND SPECIFIC RECOGNITION
(73) RÁZGA, Filip, Sokolská 15, 90301 Senec, SK;
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(11) 63333 B1
F02B 77/13 (2006.01)
(21) P-2022/0599
(22) 23.08.2019.
(96) 23.08.2019. 19193278.9
(97) 06.04.2022. EP3783210 B 2022/14 EN
(54) GENERATORSKI SKLOP
GENERATOR SET
(73) NED S.R.L., Zona Industriale Lotto N.36 s.n.,
74022 Fragagnano (TA), IT
(72) GIANCANO, Piero, Via Cavour, 27, 74022
FRAGAGNANO (TA), IT
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) F16J 13/04
(2006.01)
(11) 63335 B1
F16J 13/24
(2006.01)
(21) P-2022/0605
(22) 05.06.2019.
(30) US 05.06.2018. 201862680801 P
(86) WO 05.06.2019. PCT/US2019/035559
(87) WO 12.12.2019. WO 2019/236691
(96) 05.06.2019. 19739736.7
(97) 13.04.2022. EP3803162 B 2022/15 EN
(54) UREĐAJ ZA ZATVARANJE SUDA SA
SREDSTVOM ZA SIGURNU DETEKCIJU LOMA
VESSEL CLOSURE DEVICE WITH FAIL SAFE
FAILURE DETECTION MEANS
(73) TDW DELAWARE, INC., 1100 Market Street,
Suite 780, Wilmington, Delaware 19801, US
(72) MITCHELL, Joshua, 1316 South Juniper Avenue,
Broken Arrow, OK 74012, US; KEENAN, William,
12515 East 134th Street South, Broken Arrow, OK
74011, US; TEFFT, William, 14505 East Quail Run,
Claremore, OK 74017, US; MORTON, Joseph, Alan,
5803 East 18th Street, Tulsa, OK 74112, US; RITCHIE,
Aaron, M., 6207 East 91st Place, Tulsa. OK 74137, US;
HENDRICKS, Robert, Fulton, 3483 East 51st Place,
Tulsa, OK 74135, US; BOEHNING, Samuel, R., 1916
East 13th Street, Tulsa, OK 74104, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) F27B 7/38
(2006.01)
(11) 63366 B1
B65G 25/06 (2006.01)
C04B 7/47
(2006.01)
F26B 17/26 (2006.01)
F27D 15/02 (2006.01)
(21) P-2022/0557
(22) 22.02.2019.
(30) DK 28.02.2018. PA201800097
(86) WO 22.02.2019. PCT/DK2019/050066
(87) WO 06.09.2019. WO 2019/166067
(96) 22.02.2019. 19708937.8
(97) 13.04.2022. EP3759410 B 2022/15 EN
(54) HLADNJAK
COOLER

ЗИС / RS / IPO

B
(73) FØNS COMPANIES APS, Glenstrup Søvej 1,
8990 Fårup, DK
(72) FØNS, Mogens, Juhl, Glenstrup Søvej 1,
8990 Faarup, DK
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) G01J 5/02
(2006.01)
(11) 63358 B1
A61B 5/01
(2006.01)
G01J 5/00
(2006.01)
G01J 5/06
(2006.01)
G01J 5/20
(2006.01)
G01K 13/00 (2021.01)
(21) P-2022/0615
(22) 25.02.2019.
(96) 25.02.2019. 19159133.8
(97) 06.04.2022. EP3699564 B 2022/14 EN
(54) INFRACRVENI TERMOMETAR KOJI MOŽE
DA PROMENI REŽIM MERENJA
TEMPERATURE ČELA I REŽIM MERENJA
TEMPERATURE UHA I POSTUPAK PROMENE
INFRARED THERMOMETER CAPABLE OF
SWITCHING FOREHEAD TEMPERATURE
MEASUREMENT MODE AND EAR
TEMPERATURE MEASUREMENT MODE AND
SWITCHING METHOD
(73) HETAIDA TECHNOLOGY CO., LTD., 4F, 5F, 6F,
Comprehensive Building, Baishida High-Tech Park,
Ailingkan Village, Dalingshan Town, 523000 Dongguan
City, Guangdong, CN
(72) CHEN, Zhenguang, c/o Hetaida Technology Co.,
Ltd., 4F, 5F, 6F, Comprehensive Building, Baishida
High-tech Park, Ailingkan Village, Dalingshan Town,
Dongguan City, Guangdong 523000, CN
(74) VLAHOVIĆ, Slobodan, Radoja Dakića 35/32,
11070 Beograd
(51) G21F 1/10
(2006.01)
(11) 63349 B1
B65D 85/00 (2006.01)
G21F 1/12
(2006.01)
G21F 5/00
(2006.01)
G21F 5/12
(2006.01)
G21F 9/30
(2006.01)
G21F 9/36
(2006.01)
(21) P-2022/0550
(22) 07.10.2016.
(30) AU 09.10.2015. 2015904116
(86) WO 07.10.2016. PCT/AU2016/050944
(87) WO 13.04.2017. WO 2017/059496
(96) 07.10.2016. 16852906.3
(97) 09.03.2022. EP3360141 B 2022/10 EN
(54) KONTEJNER KOJI KAPSULIRA
RADIOAKTIVAN I/ILI OPASAN OTPAD
CONTAINER ENCAPSULATING RADIOACTIVE
AND/OR HAZARDOUS WASTE
(73) HAZPROTECT PTY LTD, 119 Salmon Street, Port
Melbourne, Victoria 3207, AU
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B
(72) MOHARRER, Mohammad Ali Sanagooy, 23
Cheshunt Drive, Hallam, Victoria 3803, AU
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) H01M 8/16
(2006.01)
(11) 63368 B1
(21) P-2022/0612
(22) 10.10.2018.
(96) 10.10.2018. 18199742.0
(97) 11.05.2022. EP3637519 B 2022/19 EN
(54) MIKROBNE BATERIJE I GORIVNE ĆELIJE
KOJE UKLJUČUJU GEOBACTER
SULFURREDUCENS I CLOSTRIDIUM
PASTEURIANUM
MICROBIAL BATTERY AND FUEL CELL
COMPRISING GEOBACTER SULFURREDUCENS
UND CLOSTRIDIUM PASTEURIANUM
(73) KUNZ, Philipp, Meichelbeckstrasse 38, 83671
Benediktbeuem, DE
(72) KUNZ, Philipp, Meichelbeckstraße 38, 83671
Benediktbeuern, DE
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
(51) H01R 43/055 (2006.01)
(11) 63334 B1
H01R 43/048 (2006.01)
(21) P-2022/0601
(22) 30.06.2017.
(86) WO 30.06.2017. PCT/EP2017/066341
(87) WO 03.01.2019. WO 2019/001740
(96) 30.06.2017. 17742380.3
(97) 06.04.2022. EP3646415 B 2022/14 EN
(54) UREĐAJ ZA OBRADU KABLOVA
CABLE PROCESSING APPARATUS
(73) KOMAX HOLDING AG, Industriestrasse 6, 6036
Dierikon, CH
(72) WEBER, Bruno, Linggenstrasse 5, 6275 Ballwil,
CH; FEUBLI, Dominik, Kosthausstrasse 1, 6010 Kriens,
CH; CONTE, Alois, Hartenfelsrain 2, 6030 Ebikon, CH;
FURRER, Nils, Rainstrasse 8, 8800 Thalwil, CH
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) H01R 43/055 (2006.01)
H01R 43/048 (2006.01)
(21) P-2022/0622
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(11) 63353 B1

(86) WO 30.06.2017. PCT/EP2017/066343
(87) WO 03.01.2019. WO 2019/001742
(96) 30.06.2017. 17742381.1
(97) 06.04.2022. EP3646416 B 2022/14 EN
(54) UREĐAJ ZA OBRADU KABLOVA
CABLE PROCESSING APPARATUS
(73) KOMAX HOLDING AG, Industriestrasse 6,
6036 Dierikon, CH
(72) FURRER, Nils, Rainstrasse 8, 8800 Thalwil, CH
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) H04N 19/13 (2014.01)
(11) 63325 B1
H04N 19/129 (2014.01)
H04N 19/136 (2014.01)
H04N 19/176 (2014.01)
H04N 19/18 (2014.01)
H04N 19/46 (2014.01)
H04N 19/50 (2014.01)
H04N 19/61 (2014.01)
H04N 19/70 (2014.01)
H04N 19/91 (2014.01)
(21) P-2022/0572
(22) 11.04.2011.
(30) WO 13.04.2010. PCT/EP2010/054822
EP 13.04.2010. 10159766
(96) 11.04.2011. 20150622.7
(97) 16.03.2022. EP3691267 B 2022/11 EN
(54) KODIRANJE MAPA ZNAČAJA I BLOKOVA
KOEFICIJENATA TRANSFORMACIJE
CODING OF SIGNIFICANCE MAPS AND
TRANSFORM COEFFICIENT BLOCKS
(73) GE VIDEO COMPRESSION, LLC, 1 Research
Circle, Niskayuna, NY 12309, US
(72) KIRCHHOFFER, Heiner, Stephanstraße 19, 10559
Berlin, DE; SCHWARZ, Heiko, Bebelstraße 24, 16341
Panketal, DE; NGUYEN, Tung, Robert-Uhrig-Straße
4A, 10315 Berlin, DE; MARPE, Detlev, Fünf Morgen
12A/B, 14195 Berlin, DE; WIEGAND, Thomas, OttoAppel-Straße 52, 14195 Berlin, DE
(74) PAVLOVIĆ, Gordana, Majke Jevrosime 53,
11000 Beograd

(22) 30.06.2017.
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OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE
AMENDED PATENTS
(51) A01N 43/52 (2006.01)
(11) 57806 B2
A01N 25/00 (2006.01)
A01N 25/32 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01N 47/36 (2006.01)
A01N 47/38 (2006.01)
A01N 61/00 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
(21) P-2018/1073
(22) 10.12.2013.
(30) US 13.12.2012. 201261736620 P
EP 13.12.2012. 12196862
(86) WO 10.12.2013. PCT/EP2013/075998
(87) WO 19.06.2014. WO 2014/090760
(96) 10.12.2013. 13802372.6
(97) 13.06.2018. EP2931034 B 2018/24 EN
(54) UPOTREBA ALS INHIBITORA HERBICIDA
ZA KONTROLU NEŽELJENE VEGETACIJE KOD
BETA VULGARIS BILJAKA TOLERANTNIH NA
ALS INHIBITORE HERBICIDA
USE OF ALS INHIBITOR HERBICIDES FOR
CONTROL OF UNWANTED VEGETATION IN ALS
INHIBITOR HERBICIDE TOLERANT BETA
VULGARIS PLANTS
(73) BAYER CROPSCIENCE AG, Alfred-Nobel-Straße
50, 40789 Monheim am Rhein, DE
(72) HAIN, Rüdiger, Dreieichstr. 44, 60594 Frankfurt,
DE; JOHANN, Gerhard, Bürgermeister-Schmidt-Str. 24,
51399 Burscheid, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 59211 B2
(21) P-2019/0917
(22) 25.09.2014.
(30) GB 25.09.2013. 201317005
GB 25.11.2013. 201320723
(86) WO 25.09.2014. PCT/GB2014/052911
(87) WO 02.04.2015. WO 2015/044669
(96) 25.09.2014. 14781264.8
(97) 24.04.2019. EP3049056 B 2019/17 EN
(54) ANTIFUNGALNI TOPIKALNI SASTAV I
POSTUPCI TRETMANA
ANTIFUNGAL TOPICAL COMPOSITION AND
METHODS OF TREATMENT
(73) BLUEBERRY THERAPEUTICS LIMITED, The
Biohub Alderley Park, Alderley Edge, Macclesfield,
Cheshire SK10 4TG, GB
(72) RIDDEN, John, Blueberry Therapeutics Limited
The Biohub Alderley Park Alderley Edge, Macclesfield
Cheshire SK10 4TG, GB; DAVIES, Michael, Blueberry
Therapeutics Limited The Biohub A lderley Park
Alderley Edge, Macclesfield Cheshire SK10 4TG, GB;

ЗИС / RS / IPO

GOOD, Liam, Pathology and Infectious Diseases Royal
Veterinary College, London GreaterLondon
NW1 0TU, GB
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) A61K 9/14
(2006.01)
(11) 58746 B2
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 31/4704 (2006.01)
(21) P-2019/0505
(22) 17.08.2015.
(30) US 18.08.2014. 201462038665 P
EP 18.08.2014. 14181328
(86) WO 17.08.2015. PCT/EP2015/068872
(87) WO 25.02.2016. WO 2016/026822
(96) 17.08.2015. 15750750.0
(97) 27.02.2019. EP3182958 B 2019/09 EN
(54) KOMPOZICIJE PROLEKA ARIPIPRAZOLA
ARIPIPRAZOLE PRODRUG COMPOSITIONS
(73) ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED,
Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, IE
(72) CRESSWELL, Philip, 15 Pearse Court, Pearse
Street, Athlone, IE; HICKEY, Magali, 440 Pond Street,
Westwood, MA 02090, US; LIVERSIDGE, Elaine, 250
Frist Avenue, Unit 526, Charlestown, MA 02129, US;
MANSER, David, 2 Mosstown Court, KeenaghCounty
Longford, IE; PALMIERI, Michael, Jr., 179 South
Street, Upton, MA 01568, US; PAQUETTE, Sara,
Montminy, 11 Brigham Street Unit 15B, Hudson, MA
01749, US; PERKIN, Kristopher, 23 Waterville,
Bealnamulla, Athlone Co. Roscommon, IE; SMITH,
Greg, 134 John Scott Boulevard, Norton, MA 02766,
US; STEINBERG, Brian, 134 George Street, Arlington,
MA 02476, US; TURNCLIFF, Ryan, 21 Rossi Lane,
Ashland, MA 01721, US; ZEIDAN, Tarek, 499 Lowell
Street, Lexington, MA 02420, US; CASH, Ethan, P., 14
Ward Road, Sudbury, MA 01776, US; HARD, Marjie,
L., 10 Winter Street, Lexington, MA 02420, US
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) E06B 3/263 (2006.01)
(11) 57605 B2
E06B 3/54
(2006.01)
(21) P-2018/0965
(22) 17.12.2014.
(30) BE 20.12.2013. 201300866
(86) WO 17.12.2014. PCT/IB2014/002804
(87) WO 25.06.2015. WO 2015/092526
(96) 17.12.2014. 14835489.7
(97) 16.05.2018. EP3084109 B 2018/20 EN
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(54) PLASTIČNI IZOLACIONI SLOJ,
KOMPOZITNI PROFIL I PROZOR KOJI SADRŽI
OVAJ IZOLACIONI SLOJ I POSTUPAK
PROIZVODNJE OKVIRA ZA PROZOR
PLASTIC INSULATING COURSE, COMPOSITE
PROFILE AND WINDOW THAT COMPRISE SUCH
AN INSULATING COURSE AND METHOD FOR
PRODUCING A FRAME FOR A WINDOW
(73) ALUK S.A., 42-44, avenue de la Gare, 1610
Luxembourg, LU
(72) BLIJWEERT, Peter, Oude Heirweg 85, 9250
Waasmunster, BE
(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar
oslobođenja 87, 11040 Beograd
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ИСПРАВЉЕН СПИС B ДОКУМЕНТА / COMPLETE REPRINT OF AN B DOCUMENT
(B1, B2)
(51) A61K 39/395
A61K 39/00
A61K 47/68
A61P 31/12
A61P 35/00
A61P 37/04
C07K 14/54
C07K 14/715
C07K 16/24
C07K 16/28
C07K 16/46
(21) P-2022/0223
(48) 29.07.2022.
(51) C07K 16/28
C07K 16/46
C12N 15/13
(21) P-2013/0134
(48) 29.07.2022.

ЗИС / RS / IPO

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

(11) 62989 B9

(22) 15.01.2015.
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(11) 52775 B9

(22) 14.08.2007.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
16.06.2022. - 15.07.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца патента рег.број
57865 промењена је у SHAKTI, 26 Rue John Maynard
Keynes, Bâtiment D, 13013 Marseille, FR;ARVALIS
INSTITUT DU VÉGÉTAL, 3 rue Joseph et Marie
Hackin, 75116 Paris, FRandBIOGEMMA, lieu-dit la
Garenne Route d'Ennezat, 63720 Chappes, FR;
Име или адреса носиоца патента рег.број
58853 промењена је у LIFEZONE LTD, Commerce
House 1, Bowring Road, Ramsey IM8 2LQ, IO;
Име или адреса носиоца патента рег.број
59072 промењена је у UCB BIOPHARMA SRL, Allée
de la Recherche 60, 1070 Brussels, BE;

За патент бр. 57183 извршен је пренос на
HULKA S.R.L., Viale della Scienza n.26, Rovigo, IT;
За патент бр. 58319 извршен је пренос на
HULKA S.R.L., Viale della Scienza n.26, Rovigo, IT;
За патент бр. 58499 извршен је пренос на
HULKA S.R.L., Viale della Scienza n.26, Rovigo, IT;
За патент бр. 59432 извршен је пренос на
VALIO OY, Meijeritie 6, 00370 Helsinki, FI;
За патент бр. 59496 извршен је пренос на
HULKA S.R.L., Viale della Scienza n.26, Rovigo, IT;
За патент бр. 59750 извршен је пренос на
HULKA S.R.L., Viale della Scienza n.26, Rovigo, IT;

Име или адреса носиоца патента рег.број
61390 промењена је у LIFEZONE LTD, Commerce
House 1, Bowring Road, Ramsey IM8 2LQ, IO;

За патент бр. 60103 извршен је пренос на
HULKA S.R.L., Viale della Scienza n.26, Rovigo, IT;

Промена пренос права

За патент бр. 60431 извршен је пренос на
HULKA S.R.L., Viale della Scienza n.26, Rovigo, IT;

За патент бр. 55343 извршен је пренос на
QUALCOMM ATHEROS, INC., 1700 Technology
Drive, San Jose, California 95110, US;
За патент бр. 56964 извршен је пренос на
VALIO OY, Meijeritie 6, 00370 Helsinki, FI;
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За патент бр. 61061 извршен је пренос на
HULKA S.R.L., Viale della Scienza n.26, Rovigo, IT;
За патент бр. 61130 извршен је пренос на
HӒFELE SE & CO KG, Adolf-Hӓfele-Straße 1, 72202
Nagold, DE;
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ
ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are
revoked
16.06.2022. - 15.07.2022. године
Eвропски патент EP1989182 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 54754, носиоца LES LABORATOIRES
SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex,
FR, нису имали дејства од почетка.

Eвропски патент EP2866808 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 55456, носиоца H. LUNDBECK A/S,
Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK, нису имали дејства од
почетка.

Eвропски патент EP2297517 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 55108, носиоца MITSUBISHI HITACHI
POWER SYSTEMS EUROPE GMBH, Schifferstrasse
80, 47059 Duisburg, DE, нису имали дејства од
почетка.

Eвропски патент EP2731976 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 56091, носиоца AKZO NOBEL
COATINGS INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76,
6824 BM Arnhem, NL, нису имали дејства од
почетка.

Eвропски патент EP2302308 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 55146, носиоца KNAUF INSULATION,
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé, BE, нису имали
дејства од почетка.

Eвропски патент EP2558435 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 56337, носиоца LEO PHARMA A/S,
Industriparken 55, 2750 Ballerup, DK, нису имали
дејства од почетка.

Eвропски патент EP2139467 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 55215, носиоца BIOGEN MA INC., 250
Binney Street, Cambridge, MA 02142, US, нису имали
дејства од почетка.

Eвропски патент EP2520712 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 57151, носиоца VOSSLOH LAEIS GMBH,
Ruwerer Strasse 21, 54292 Trier, DE, нису имали
дејства од почетка.
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СЕРТИФИКАТ О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Supplementary Protection Certificate
ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЗНАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ / Requests for
the grant of the Supplementary Protection Certificate
(21) SDZ-2022/0005
(11) 2022/0005
(22) 16.6.2022.
(13) I1
(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.,
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, CH
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28, 11000
Beograd, RS
(68) 63048
(54) DOZNI REŽIM ZA PONESIMOD, SELEKTIVNI
AGONIST RECEPTORA S1P1
(92) 515-01-04627-20-001 19/10/2021 RS and 515-0104628-20-001 19/10/2021 RS
(95) PONESIMOD (IUPAC-OVO IME :(R)-5-[3HLORO-4-(2,3-DIHIDROKSI-PROPOKSI)BENZ[Z]ILIDEN]-2-([Z]-PROPILIMINO)-3-O-TOLILTIAZOLIDIN-4-ON) I NJEGOVE FARMACEUTSKI
PRIHVATLJIVE SOLI
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U

МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) G01C 19/00 (2013.01)
(11) 1762 U1
G01C 22/00 (2006.01)
(21) MP-2022/0031
(22) 17.02.2022.
(54) SISTEM ZA PRAĆENJE KOORDINATE
POLOŽAJA TELA ZASNOVAN NA INTERNETU
STVARI
THE INTERNET-BASED BODY POSITION
COORDINATE TRACKING SYSTEM
(73) FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA ČAČAK,
Svetog Save 65, 32000 Čačak, RS
(72) RADULOVIĆ, Darko, Milićevo selo bb, 31210,
Požega, RS; RADULOVIĆ, Marko, Milićevo selo bb,
31210, Požega, RS; MILOVANOVIĆ, Željko, Mateje
Karatošića bb, 34300, Aranđelovac, RS; PEULIĆ,
Aleksandar, Episkopa Save 11/38, 34000, Kragujevac,
RS; MLADENOVIĆ, Vladimir, Svetog Save 65, 32000,
Čačak, RS

ЗИС / RS / IPO
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Ж

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

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

Регистарски број

(111)

Number of the registration

Датум регистрације

(151)

Date of the registration

Очекивани датум престанка важења жига

(181)

Expected expiration date of the registration

Број пријаве

(210)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(220)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(230)

Data concerning exhibitions

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције
Датум објаве пријаве жига

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

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

Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга

(511)

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

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

(526)

Disclaimer

Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији

(531)

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

Изглед знака

(540)

Reproduction of the mark

Назнака о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Назначење да се ради о пријави колективног или
жига гаранције

(551)

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

Тродимензионални знак

(554)

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

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

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

Име и адреса носиоца жига

(732)

Name and address of the holder of the registration

Име и адреса пуномоћника

(740)

Name and address of the representative
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Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2021-342

(220) 02.03.2021.
(442) 29.07.2022.
(731) CERAMIC BY PORCELANOSA d.o.o. ,
Ресавска 1, 11000, Београд, RS
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 02.01.17; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.21;
27.07.01; 27.07.11; 27.07.17; 29.01.03; 29.01.06
(591) сива, бела, зелена.
(511) 11
водоводне инсталације; водоводне
инсталације за купатила; грејачи за купатила; даске
за тоалетне шоље; инсталације за сауне; каде за
купање; каде за седење за купатила; опрема за
купатилаа са топлим ваздухом; опрема за купатила;
радијатори, електрични; славине; славине са
мешачем за водоводне цеви; славине за цеви и
цевоводе; судопере; тоалетне шоље; туш кабине;
писоари; апарати за каде за хидромасажу; генератори
микро мехурића за купке; кабине турских купатила,
преносиве;
лавабои
[делови
санитарних
инсталација]; тушеви.
19 камен; кварц; кровна шиндра; мермер; мозаик за
грађевинарство; паркети; подови, неметални;
вештачки камен; дрвене летвице за облагање; дрвене
подлоге за поплочавање; емајлирано стакло, за
грађевинарство; паркетне подне даске; туцаник,
макадам; цигле.
21
керамика за употребу у домаћинству;
порцеланска роба; кутије за сапун; кутије за држање
папирних убруса; посуде за сапун; посуде за
распршивање етарских уља; држачи за сапуне;
држачи сунђера; држачи тоалетног папира; тоалетни
прибор; четке за тоалет; држачи за папирне убрусе;
држачи за папирни убрус; држачи пешкира; држачи
пешкира за купатило; држачи четки за тоалет;
држачи четкица за зубе; зидне посуде за сапун.
(210) Ж- 2021-1685

ЗИС / RS / IPO

(220) 30.09.2021.
(442) 29.07.2022.

(731) YETI Coolers, LLC, 7601 Southwest Pkwy,
Austin, Texas 78735, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

YETI
(511) 21 посуде за пиће; посуде за напитке; чаше за
пиће, наиме, чаше без постоља или дршки; шољице;
шоље; шоље за кафу; шољице за кафу; шољице за
кафу, шољице и шоље за чај; чаше за коктеле; мали
бокали; кригле за пиво; бокали за пиво; спортске
флаше за пиће; бокали; чаше за вино; вакуумске
флаше; поклопци за шоље; шоље за дуплим
зидовима; чаше за пиће; посуде за пиће; чаше без
постоља или дршки које се користе као чаше за пиће;
шоље за путовање; изолиране шоље; чаше за пиво;
сламчице за пиће; чаше за пиће за бебе и децу;
флаше које се продају празне; спортске флаше које
се продају празне; флаше за воду за вишекратну
употребу које се продају празне; флаше за воду од
нерђајућег челика које се продају празне; чаше за
пиће које се продају заједно са поклопцима за исте;
поклопци са писком за флаше за воду за вишекратну
употребу; чаше са дуплим зидовима са поклопцима и
сламчицама; чаше са дуплим зидовима са
поклопцима; флаше за воду које се продају празне;
чаше за виски; термос посуде; сламчице за пиће;
преносиви држачи за посуде за напитке; тренинг
чаше за децу; чаше за пиће за бебе и децу и делови и
додаци за исте, наиме, чаше за бебе и децу које се
продају заједно са вентилима и поклопцима; чаше за
пиће за новорођенчад и делови и додаци за исте,
наиме, вентили и поклопци који се продају заједно;
чаше за пиће за децу и делови и додаци за исте,
наиме, чаше за пиће за децу које се продају заједно
са поклопцима који пропуштају топлоту; сламчице за
пиће за бебе и децу; дршке специјално дизајниране
за посуде за пиће; вакуумске посуде за топлу или
хладну храну и пиће; изолиране посуде за пиће;
изолиране посуде за напитке; посуде које задржавају
температуру; изолацијске навлаке за флаше;
изолацијске навлаке за конзерве за напитке;
термално изолирани омотачи за конзерве који
одржавају садржај хладним или топлим; изолацијске
навлаке за тегле, флаше или конзерве; изолацијске
навлаке од нерђајућег челика за тегле, флаше или
конзерве; изолацијске навлаке за чаше за напитке;
држачи за пиће од нерђајућег челика; држачи за
конзерве и флаше од нерђајућег челика;
неелектрични отварачи за флаше; отварачи за чаше;
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Ж
кесице за хлађење хране и напитака; кесице за
хлађење које се користе за одржавање хране и пића
хладним; тањири за храњење кућних љубимаца;
посуде за храњење кућних љубимаца; чиније за
храну и пиће за кућне љубимце; посуђе за кућне
љубимце; чиније за воду за кућне љубимце; чиније за
кућне љубимце; чиније за пиће за кућне љубимце;
пластичне кофе; посуде за испирање; кофе; кофе за
лед; кофе за испирање; канте; организатори за алат за
кофе, наиме, организатори који су специјално
прилагођени како би се на кофу прикачили ручни
алати и други апарати; поклопци прилагођени за
кофе или канте; неелектрични преносни фрижидери;
неелектричне преносме кутије за хлађење;
неелеткричне
преносне
торбе
за
хлађење;
неелектрични преносни ранчеви за хлађење;
изолиране посуде за храну или напитке; топлотно
изолиране посуде за напитке; изолиране посуде за
храну или напитке за употребу у домаћинству;
термално изолиране посуде за храну или напитке;
изолиране кутије за ручак; изолиране кесе за ручак;
кофе за лед; термално изолиране кесе за храну или
напитке; изолиране кесе за храну или напитке за
употребу у домаћинству; преносиве кутије за лед за
храну или напитке; топлотно изолиране посуде за
употребу у домаћинству; посуде за лед;
неелектрични преносни фрижидери за пића;
неелектричне преносиве кутије за хлађење; термално
изолиране посуде за храну; изолиране торбе за
ношење хране или напитака; неелектрични преносни
апарати за хлађење воде; изолирани дозери за воду;
кутије за ручак; кесе за ручак које нису од папира;
кутије за одлагање ствари за општу намену у
домаћинству; посуде за употребу у кухињи;
кухињске посуде; преносиве пластичне посуде за
чување робе у домаћинству и кухињи; вишенаменске
преносиве посуде за употребу у домаћинству; посуде
за употребу у домаћинству; немодуларне посуде за
преношење и чување ствари за употребу у
домаћинству; пластичне посуде за чување ствари за
употребу у домаћинству; неелектричне кухињске
посуде које нису од драгоцених метала; посуде за
храну за употребу у домаћинству које нису од метала
и које се могу закључати; одводни чепови за одводе;
преносиви дозери за напитке; левци за употребу у
домаћинству; дозери за воду; послужавници за
употребу у домаћинству; металне корпе за употребу
у домаћинству; корпе за употребу у домаћинству;
корпе од метала за употребу у домаћинству;
унутрашње полице за преносиве неелектричне
фрижидере, унутрашњи организатори за преносиве
неелектричне фрижидере; унутрашње торбе за
неелектричне преносиве фрижидере; унутрашње
преграде за неелектричне преносиве фрижидере;
унутрашње торбе за кофе; унутрашње полице за
кофе; организатори за кофе, наиме, организатори
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који су специјално прилагођени за причвршћивање
ручних алата и других апарата за кофу; навлаке за
флаше, наиме, носачи за флаше за употребу у
домаћинству; синтетички држачи за флаше, наиме,
носачи за флаше за употребу у домаћинству;
ременици који су специјално прилагођени за ношење
флаша; торбе које су специјално прилагођене за
ношење флаша; рукави за флаше; структурни делови
и опрема за горе наведену робу; додаци за горе
наведену робу.
(210) Ж- 2021-1805

(220) 20.10.2021.
(442) 29.07.2022.
(731) Grečka d.o.o. Beograd, Коларчева 3,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 03.13.02; 03.13.04; 03.13.24; 26.11.01; 29.01.02;
29.01.08
(591) црна, жута, тамно жута
(511) 31
агруми (јужно воће), свежи; алге,
непрерађене, за људску или животињску исхрану;
морске алге, непрерађене, за људску или
животињску исхрану; орашасто воће; животињска
менажерија; живе животиње; храна за животиње;
дрвеће; Божићне јелке; стабла дрвећа; жбуње; овас
(зоб); бобичасто воће, свеже; со за стоку; репа,
свежа; мекиње; нерезано дрвеће; дрвено иверје за
производњу дрвене пулпе; дебла са скинутом кором;
кокосов орах, сиров; шећерна трска; рогач, сиров;
семе житарица, непрерађено: хељда, просо, пшеница,
спелта, јечам, овас, раж, кукуруз; животињску
исхрану; корен цикорије; цикорија, свежа; бисквити
за псе; лимун, свеж; љуска кокосовог ораха; КОКОС;
храна за птице; погача од уљане репице за стоку;
краставци, свежи; хмељне шишарке; каша од мекиња
за исхрану животиња; копра; шкољке (живе); свеже
поврће; бундеве, свеже; венци од природног цвећа;
јаја за узгој , оплођена; слама за покривање
компоста; отпади од дестилације за животињску
конзумацију; помије; узгајана стока; препарати за
товљење животиња; брашно од пиринча за сточну
исхрану; пасуљ, свеж; цвеће, природно; цвеће, за
декорацију, осушено; полен (сировина); сено; храна
за јачање животиња; сточна храна; храна за стоку;
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пшеница; воће, свеже; травњаци, природни; трава,
природна; смрекине бобице; семенске клице за
ботаничке сврхе; зрневље (житарице); семе за
животињску конзумацију; семење; семе за садњу;
зобена крупица за живину; баштенска трава, свежа;
биљке; саднице; хмељ; орах биљке коле; зелена
салата, свежа; сочиво, свеже; квасац за исхрану
животиња; плута, сирова; лане но брашно (сточна
храна); подлоге за животиње тресетне; подлошке,
простирке; кукуруз; кукурузна сточна погача; слад за
врење и дестилацију; остаци воћа (комина); комина;
лешник, свеж; брашно за животиње; рибља икра; јаја
свилене бубе; луковице; цветне луковице; црни лук,
свеж; маслине, свеже; поморанџе, свеже; јечам;
коприва; сипина кост за птице; сламене простирке;
слама (сточна храна); палме (лишће палминог
дрвета); стабла палме; каша за товљење стоке; риба,
жива; винова лоза; борова шишарка; бибер (биљка);
биљке, сушене, за декорацију; празилук, свеж;
грашак, свеж; кромпир, свеж; препарати за живину
носиље; стајска храна за животиње; корење за
исхрану животиња; грожђе, свеже; рабарбара, свежа;
жбунови ружа; раж; свилена буба; јестив сусам,
непрерађен:
тартуфи,
свежи;
талог
након
дестилације;
живина,
жива;
алгаровила
за
животињску исхрану; бадем (воће); кикирики, свеж;
брашно од кикирикија за животиње; погаче од
кикирикија за животиње: нус-производи прераде
житарица за исхрану животиња; остаци након
прераде шећерне трске (сировина); мамци за пецање,
живи; ракови, живи; љускари, живи; јастози, живи;
дагње, живе: остриге, живе; храна за кућне љубимце;
сирова кора дрвета; јастози обични (живи); храна за
преживање за животиње; напици за кућне љубимце;
рибље брашно за животињску исхрану: пиринач,
непрерађен; морски краставци (живи); папир са
песком (простирка) за кућне љубимце: мирисни
песак (простирка) за кућне љубимце; алое вера
биљке; спанаћ, свеж; ланено семе за исхрану
животиња; семе лана за исхрану животиња; брашно
од семена лана за исхрану животиња; ланено брашно
за исхрану животиња; пшеничне клице за исхрану
животиња; артичоке, свеже: харинга, жива; лос ос,
жив; сардине, живе; туна, жива; бели лук, свеж;
тиквице, свеже; јестиво семе лана, непрерађено;
јестиве семенке лана, непрерађене; аранжмани од
свежег воћа; инћуни, живи; јестиви инсекти, живи;
непрерађени клипови кукуруза шећерца (ољуштени
или неољуштени).
32 безалкохолни воћни екстракти; пиво; але пиво од
ђумбира; пиво од ђумбира; сладно пиво; пивски
слад; безалкохолни воћни напици; пића од сурутке;
препарати за прављење напитака; концентрати за
прављење напитака; воћни сокови; сирупи за пића;
воде (пића); препарати за прављење газиране;
литијум вода; минерална вода (пиће); препарати за
ЗИС / RS / IPO

Ж
прављење минералне воде; селтерс вода; стоне воде;
шира лимунаде; екстракти хмеља за производњу
пива; сокови од поврћа (пића); сирупи за лимунаде;
препарати за прављење ликера; сладовина; шира
(неферментисана); бадемов сируп; сода вода;
шербети (пића); сок од парадајза (пиће); без
алкохолна пића; пилуле за газирање пића; прашкови
за газирање пића; газирана вода; сарсапарила
(безалкохолни напитак); аперитиви, безалкохолни;
коктели, безалкохолни; воћни нектар (безалкохолни);
изотоници; сок од јабуке, безалкохолни; квас
(безалкохолни напитак); безалкохолни напици на
бази меда; смугис; (кашасти напици од воћа или
поврћа); безалкохолна пића од алое вера; коктели на
бази пива; напици од соје, осим замена за млеко;
напици за спортисте обогаћени протеинима; напици
на бази пиринча, који нису замена за млеко;
безалкохолни напици са укусом кафе; безалкохолни
напици са укусом чаја; освежавајућа безалкохолна
пића.
33
ликер од пеперминта; воћни екстракти,
алкохолни; битери (горка алкохолна пића); ликер од
аниса; анисет (ликер); аперитиви; арак; дестилована
пића; јабуковача; коктели; куракао; дигестиви
(ликери и жестока пића); вино; џин; ликери;
медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; бренди;
пикет; крушковача; саке; виски; алкохолне есенције;
алкохолни екстракти; алкохолна пића, изузев пива;
алкохолна пића која садрже воће; алкохол од
пиринча; рум; вотка; помешана алкохолна пића, која
нису на бази пива; нира (алкохолно пиће на бази
шећерне трске); баијиу (кинеско пиће од
дестилованог алкохола).
(210) Ж- 2021-1945

(220) 15.11.2021.
(442) 29.07.2022.
(731) TP-LINK CORPORATION LIMITED, ROOM
901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE, 9 SCIENCE
MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON,
HONG KONG, HK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 24.01.03; 24.01.05; 24.01.08; 27.05.01;
27.05.17

39

Ж
(511) 9 модем; мрежни прекидач; модул мрежног
прекидача; проширивач домета бежичне мреже;
воки-токи; рутер; рачунарски програм који се може
преузети за контролу горе наведених уређаја;
апликација за паметне преносиве уређаје која се
може преузети за контролу горе наведених уређаја;
рачунарски софтвер и фирмвер за подешавање и
обезбеђивање безбедне, поуздане и брзе кућне мреже
за кориснике; рачунарски програм за подешавање и
обезбеђивање безбедне, поуздане и брзе кућне мреже
за кориснике; оперативни систем и програм
рачунара.
(210) Ж- 2021-2129

(220) 06.12.2021.
(442) 29.07.2022.
(731) Бобан Меденица and Мирко Меденица,
Антона Чехова 029/2, 21000, Нови Сад, RS i Старине
Новака 021/25, 21000, Нови Сад, RS
(540)
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обрачуна и пријављивања пореза; комерцијалне
административне услуге за лиценце робе и услуга
трећих лица; услуге које се састоје од регистрације,
преписа,
састављања,
сакупљања
или
систематизације писаних саопштења и регистрација
као и сакупљање математичких или статистичких
података; канцеларијски послови, услуге подсећања
на уговорене састанке и заказивања састанака,
претраживање података у рачунарским датотекама за
друге, компјутерско управљање подацима, услуге
телефонских централа
37
грађевинске услуге; услуге инсталирања
(уграђивање) и поправљања собних врата; изградња
и рушење зграда, као и услуге у области
грађевинарства, унутрашње и спољашње фарбање,
уградња фасада, малтерисање, водоинсталатерске
услуге, увођење грејне опреме и покривање кровова;
рестаурације зграда, рестаурације намештаја.
(210) Ж- 2022-112

(220) 27.01.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Hemijska Industrija Župa d.o.o. Kruševac,
Шандора Петефија б.б., 37000, Крушевац, RS
(540)
(531) 26.04.16; 26.04.24; 26.11.03; 26.11.10; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела, сива
(511) 19
грађевински материјали, нарочито
вентилисане фасаде на зградама (стамбеним и
пословним) од компакта, полуобрађено дрво за
градњу, греде, даске, панеле; дрво за фурнир.
20
намештај, намештај израђен од плочастог
материјала (иверице) по мери, рамове за кревете,
огледала, огледала на намештају и тоалетна
огледала, завртњи, шрафови, клинови, точкићи за
намештај, спојнице за причвршћивање цеви; кабине
изграђене од компакта.
35 услуге малопродаје и велепродаје које се пружају
путем каталога наручених поштом, преко веб сајта
или путем телевизијских програма за куповину;
услуге оглашавања, маркетинга и промоције,
дистрибуције
узорака,
развијање
концепата
оглашавања, писања и објављивања рекламних
текстова; уређење излога; услуге односа са јавношћу;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
организовање трговачких сајмова и изложби за
комерцијалне и рекламне потребе; оптимизација
претраживача за промоцију продаје; услуге помоћи у
пословању, проналажење особља, преговарање о
пословним уговорима за друге, анализу трошкова и
цене коштања, услуге агенција за увоз и извоз;
административне услуге које се односе на пословне
трансакције
и
финансијске
извештаје,
рачуноводство, израду извода са рачуна, ревизију
пословања и финансија, пословне процене, услуге
40

SISTEMIN GOLD
(511) 5 препарати за уништавање животињских
штеточина; фунгициди; хербициди.
(210) Ж- 2022-135

(220) 31.01.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Yunnan Tobacco International Co.,Ltd, 345
Panjing Street, Panlong District, Kunming 650225,
Yunnan, CN
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

(531) 26.11.12; 27.05.11; 27.05.13
(511) 34 дуван, било прерађен или непрерађен;
дувански производи; замена за дуван, не у
медицинске или лековите сврхе; цигарете;
цигарилоси; цигаре; ручне машинице за прављење
цигарета; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
папир за цигарете; електронске цигарете; течност за
електронске цигарете; шибице и артикли за пушаче.
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(210) Ж- 2022-192

(220) 07.02.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Alchemist faktor doo Beograd, Кавадарска 16,
11040, Београд, RS
(540)

ALCHEMIST

Ж
консултантске
услуге;
финансијске
анализе;
финансијско оцењивање и анализа; банкарске,
финансијске и услуге осигурања; услуге финансијске
процене; финансијске информације и процене;
управљање финансијским ризицима; финансијско
управљање.
(210) Ж- 2022-404

(511) 35 административне услуге; административно
рачуноводство;
анализирање
и
истраживање
тржишта; вођење послова; директан маркетинг;
директно оглашавање; економске прогнозе; интернет
маркетинг; испитивање јавног мњења; истраживања
тржишта; канцеларијски послови; комерцијално
управљање; компјутерско управљање подацима;
консултантске и саветодавне услуге на пољу
пословне стратегије; консултантске услуге које се
односе на обрачунавање пореза; консултантске
услуге у вези са истраживањем тржишта;
консултације у вези са пословним маркетингом;
консултације у вези са пословним организовањем;
маркетинг; обрачун пореза; оглашавање; онлајн
маркетинг; оптимизација саобраћаја са интернет
странице; прикупљање података о истраживању
тржишта; прикупљање података о пословању;
прикупљање пословних информација; пружање
информација из области маркетинга; пружање
информација у вези са маркетингом; рачуноводство;
рачуноводство, књиговодство и ревизија; ревизија
финансијских извештаја; рекламирање; саветовање о
непосредном маркетингу; састављање статистике за
пословне или комерцијалне потребе; састављање
финансијских извештаја; смањивање трошкова;
управљање базама података; управљање пословним
ризиком;
услуге
дигиталног
оглашавања;
фактурисање.
36 услуге агенција за факторинг; факторинг; зајмови
[финансирање] и есконтовање меница; финансирање
грађевинских пројеката; финансирање зајмова;
финансирање зајмова на основу обезбеђења;
финансирање закупа; финансирање куповине;
финансирање потраживања; финансирање приватним
капиталом; финансирање, уређивање и обезбеђивање
зајмова за друге; банкарске и услуге финансирања;
банкарске и финансијске услуге; банкарске услуге;
финансијске, монетарне и банкарске услуге;
финансијске процене [осигурање, банкарство,
некретнине]; инвестирање капитала; инвестирање
средстава; услуге из области инвестирања у
преузимање дуговања; електронска наплата дугова;
услуге агенција за наплату дугова; услуге наплате
дугова; услуге наплате и повраћаја дугова; услуге
саветовања у вези са дуговима; услуге саветовање у
вези са управљањем дуговима; услуге управљања
дуговима; финансијске услуге које се односе на
измирење
дугова;
финансијска
анализа
и

ЗИС / RS / IPO

(220) 07.03.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Savacoop d.o.o., Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Mimas
(511) 5 пестициди; пестициди за примену у
пољопривреди.
(210) Ж- 2022-408

(220) 07.03.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Musashi Co., Ltd., 20-36, Ginza 8-chome, Chuoku, Tokyo, JP
(740) Андрија С. Поповић и Милена Бошњак
адвокати и патентни заступници, Ресавска 34,
11000, Београд
(540)

TELLAC
(511) 7 мотори, изузев мотора за копнена возила;
машинске спојнице и ремење, изузев за копнена
возила; пољопривредне справе; инкубатори за јаја;
машине и њихове прикључне справе за папирни
новац, тикете, картице, метални новац, медаље,
металне дискове.
9
апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
електрични,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу (надзор), спасавање и
наставу; апарати за снимање преноса или
репродуковање звука или слика; магнетни носиоци
података, плоче за снимање звука; аутоматске
машине за продају и механизми за апарате који се
покрећу кованицама; регистар касе; рачунске
машине, опрема за обраду података и рачунари;
апарати за гашење пожара; машине и апарати за
употребу у бројању, сортирању, повезивању и
издавању новца, наиме машине за паковање
металног новца, машине за бројање металног новца,
машине за издавање металног и папирног новца,
машине за повезивање папира и папирног новца,
машине за бројање папирног новца, машине за
слагање
новца,
машине
за
откривање
фалсификованог новца, машине за мењање новца,
машине
за
депоновање
новца,
банкомати,
финансијски терминали; машине за бројање папира,
машине за бројање карата и машине за бројање
41
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Ж
жетона; читачи картица; машине за гласање;
електричне и електронске машине и апарати за
канцеларијску употребу.
16 папир и картон ; штампане ствари; књиговезачки
материјал; фотографије; канцеларијски материјал и
прибор за писање; лепак за папир или употребу у
домаћинству; материјал за уметнике; сликарске
четкице; писаће машине и канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, изузев намештаја; материјал
за наставу и обуку, изузев апарата; материјали за
паковање од пластике; штампарска слова; клишеи.
(210) Ж- 2022-412

(220) 08.03.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Savacoop d.o.o., Теодора Мандића 9, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

Larissa
(511) 5
пестициди; пестициди за примену у
пољопривреди.
(210) Ж- 2022-418

(220) 08.03.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Yuga Labs, Inc., 1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105
1075, Coral Gables, FL 33146-3108, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 02.09.10; 02.09.23; 03.06.05; 26.04.15; 26.04.16; 26.04.24
(511) 9
рачунарски хардвер; паметни сатови;
паметни накит; оптичарски производи; наочаре за
сунце; наочаре за виртуелну стварност; слушалице
које се носе на глави; сетови слушалица који се носе
на глави; сетови слушалица који се носе на глави за
видео игрице; рачунарски периферни уређаји за
видео игрице; футроле за рачунаре, паметне
телефоне, слушалице које се носе на глави, сетове
слушалица који се носе на глави за видео игрице и
уређаје за видео игрице; знакови са диодама које
емитују светлост (лед); неонски знакови; ланац
блокова; криптовалута; хардверски новчаник за
криптовалуте;
мултимедијалне
датотеке

42

незаменљивих токена (нфт); музичке датотеке
незаменљивих токена (нфт); сликовне датотеке
незаменљивих токена (нфт); видео датотеке
незаменљивих токена (нфт); текстуалне датотеке
незаменљивих токена (нфт); аудио датотеке
незаменљивих токена (нфт); сликовне, музичке,
аудио, видео и мултимедијалне датотеке које су
потврђене помоћу незаменљивих токена (нфтс);
електронске публикације које се могу преузети са
интернета; дигиталне слике, аудио, видео и
мултимедијалне датотеке; рачунарска графика;
софтвер; софтвер за ланац блокова; софтвер за
дистрибуиране књиге; софтвер за криптографију;
софтвер за коришћење са криптовалутама; софтвер
за коришћење са дигиталном валутом; софтвер за
коришћење са виртуелном валутом; софтвер за
ковање, креирање и издавање дигиталних средстава,
дигиталних токена, крипто-жетона, услужних
токена, незаменљивих токена (нфт), дигиталних
колекционарских предмета, крипто-колекционарских
предмета, криптовалута, дигиталних валута и
виртуелних валута; софтвер за преглед и
обезбеђивање приступа
дигиталној
имовини,
дигиталним токенима, крипто-жетонима, помоћним
токенима,
незаменљивим
токенима
(нфт),
дигиталним колекционарским предметима, криптоколекционарским предметима, криптовалутама,
дигиталним валутама и виртуелним валутама;
софтвер за дистрибуцију, трговину, складиштење,
слање, пријем, прихватање и пренос дигиталних
средстава, дигиталних токена, крипто-жетона,
услужних токена, незаменљивих токена (нфт),
дигиталних колекционарских предмета, криптоколекционарских
предмета,
криптовалута,
дигиталних валута и виртуелне валуте; софтвер за
децентрализоване финансије; софтвер за креирање и
извршавање паметних уговора; софтвер за развој
децентрализованих апликација; софтвер за снимање,
управљање, праћење и пренос власничких интереса у
децентрализованим аутономним организацијама;
софтвер за управљање и владање децентрализованим
аутономним организацијама; софтвер за учешће и
гласање
у
децентрализованим
аутономним
организацијама;
софтвер
за
извршење
и
евидентирање финансијских трансакција; софтвер
дистрибуиране књиге за употребу у процесуирању
финансијских трансакција; софтвер за електронски
трансфер средстава; софтвер за коришћење као
новчаник за криптовалуте; софтвер за коришћење
као електронски новчаник; софтвер за креирање и
управљање електронским новчаницима; софтвер за
плаћање дигиталном валутом и мењачке трансакције;
софтвер за управљање и валидацију трансакција које
укључују дигитална средства, дигиталне токене,
крипто-жетоне, помоћне токене, незаменљиве токене
(нфт), дигиталне колекционарске предмете, криптоЗИС / RS / IPO
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колекционарске предмете, криптовалуте, дигиталне
валуте и виртуелне валуте; софтвер за обраду
електронских плаћања; софтвер за игрице; софтвер
виртуелну
реалност;
софтвер
за
креирање
незаменљивих токена (нфтс); софтвер за управљање
и верификацију трансакција на ланцу блокова;
софтвер за развој игрица; алати за развој софтвера за
игрице; софтвер ланца блокова за игрице; софтвер за
рударење
криптовалута;
софтвер
за
узгој
криптовалута;
софтвер
за
организовање
и
спровођење аукција; софтвер за гласање; софтвер за
друштвено умрежавање; алати за развој софтвера;
софтвер за креирање, управљање и интеракцију са
онлајн заједницом; софтвер за креирање, управљање
и приступ групама унутар виртуелних заједница;
софтвер за дељење датотека; комуникацијски
софтвер; софтвер за слање и пријем електронских
порука, графика, слика, аудио и аудио визуелних
садржаја путем интернета и комуникационих мрежа;
софтвер за креирање, уређивање, отпремање на
интернет, преузимање са интернета, приступање,
прегледање, објављивање, приказивање, означавање,
вођење
блогова,
стримовање,
повезивање,
записивање,
указивање
на
расположење,
коментарисање, гласање, прикључивање, пренос и
размену или пружање електронских медија или
информације путем рачунарских и комуникационих
мрежа на други начин; софтвер за обраду слика,
графике, звука, видеа и текста; софтвер за
прикупљање, управљање, уређивање, организовање,
модификовање, пренос, размену и складиштење
података и информација; софтвер за пренос, размену,
пријем, преузимање, приказивање, интеракцију и
пренос садржаја, текста, визуелних дела, аудио дела,
аудиовизуелних дела, књижевних дела, података,
датотека, докумената и електронских дел; софтвер за
електронску трговину; софтвер за електронску
трговину који омогућава корисницима да обављају
електронске пословне трансакције преко глобалног
рачунара, интернета и комуникационих мрежа;
софтвер за обраду електронских трансакција;
софтвер за организовање, претрагу и управљање
догађајима; софтвер за креирање налога и одржавање
и управљање информацијама о финансијским
трансакцијама на дистрибуираним књигама и
трансфер новца мрежама за плаћање; софтвер за
коришћење у финансијском трговању; софтвер за
коришћење у финансијској размени; софтвер за
обезбеђивање
аутентификације
страна
у
финансијској трансакцији; софтвер за вођење књига
финансијских трансакција; софтвер за управљање
криптографском безбедношћу електронских преноса
преко рачунарских мрежа; софтвер за шифровање и
омогућавање
безбедног
преноса
дигиталних
информација преко интернета; софтвер за конверзију
валута.
ЗИС / RS / IPO

Ж
14 накит; бижутерија; сатови; привесци за кључеве;
прстенови за кључеве.
16 штампане публикације; књиге; картице за игру;
часописи; слике; постери; канцеларијски материјал;
колекционарске сличице, за размену.
18
торбе; ранчеви; пртљаг; новчаници.
24 ћебад; прекривачи за кревете.
25 одећа; капе; покривала за главу; јакне; дресови;
панталоне; кошуље; мајице; џемпери; дуксерице;
ципеле; мараме; патике; чарапе.
27 ћилими; теписи; простирке.
28 игре, играчке и предмети за игру; фигурице за
игру; плишане играчке; акционе фигурице за играње;
лопте; кошаркашке лопте; карте за играње; сличице
за размену (карте за игре); ручне конзоле за играње
електронских, рачунарских, интерактивних и видео
игара; уређаји за игре; мобилни уређаји за игре;
машине за игре за забаву; конзоле за игру;
контролери игара за рачунарске и видео игрице;
џојстици за рачунарске игрице; џојстици за видео
игрице; мишеви прилагођени за играње игрица на
рачунару; тастатуре прилагођене за играње игрица на
рачунару; скејтбордови; даске за скејтборд.
32 пиво; енергетска пића; безалкохолни напици;
безалкохолна пића.
33 алкохолна пића; вино; жестока пића; жестоки
напици; ликери; коктели.
35 малопродајне услуге које се односе на сву робу
пријављену у класама 9,14,16,18,24,25,27,28,32 и 33;
услуге
оглашавања;
маркетиншке
услуге;
истраживање тржишта; услуге промоције; услуге
пословног саветовања; олакшавање размене и
продаје производа и услуга путем рачунарских и
комуникационих мрежа; обезбеђивање онлајн
могућности за повезивање купаца са продавцима;
обезбеђивање онлајн тржишта; обезбеђивање онлајн
тржишта за дигиталну имовину, дигиталне токене,
крипто-жетоне, услужне токене, незаменљиве токене
(нфт), дигиталне колекционарске предмете, криптоколекционарских предмете, криптовалуте, дигиталне
валуте и виртуелне валуте; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце дигиталне робе са
аутентификованим незаменљивим токенима (нфт);
пружање онлајн тржишта за изнајмљивање,
позајмљивање и трговину дигиталном имовином,
дигиталним токенима, крипто-жетонима, услужним
токенима,
незаменљивим
токенима
(нфт),
дигиталним колекционарским предметима, криптоколекционарским предметима, криптовалутама,
дигиталним валутама и виртуелним валутама;
обезбеђивање виртуелног тржишта за дигиталну
имовину, дигиталне токене, крипто-жетоне, помоћне
токене, незаменљиве токене (нфт), дигиталне
колекционарске предмете, крипто-колекционарске
предмете, криптовалуте, дигиталне валуте и
виртуелне
валуте;
обезбеђивање
виртуелног
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тржишта за купце и продавце дигиталне робе са
аутентификованим незаменљивим токенима (нфт);
обезбеђивање виртуелног тржишта за изнајмљивање,
позајмљивање и трговину незаменљивим токенима
(нфт); олакшавање размене и продаје услуга и
производа трећих лица путем рачунарских и
комуникацијских мрежа; обезбеђивање онлајн
тржишта за продавце робе и/или услуга; услуге
продаја на аукцији; услуге гласања; промовисање
роба и услуга других путем рачунарских и
комуникацијских мрежа.
36 финансијске услуге; новчане услуге; услуге
новчаних трансакција; услуге финансијске размене;
банкарске услуге; услуге криптовалута; услуге
дигиталне валуте; услуге електронске валуте; услуге
виртуелне валуте; услуге размене криптовалута;
услуге трговања криптовалутама; обрада плаћања
криптовалутама; услуге електронског плаћања;
услуге електронског новчаника; услуге мењања
валута; услуге трговања валутама; услуге обраде
плаћања; услуге кредитирања; стварање и издавање
дигиталних средстава, дигиталних токена, криптожетона, услужних токена, незаменљивих токена
(нфт), дигиталних колекционарских предмета,
крипто-колекционарских предмета, криптовалута,
дигиталних
валута
и
виртуелних
валута;
дистрибуција, трговина, позајмљивање, размена,
складиштење и пренос дигиталних средстава,
дигиталних токена, крипто-жетона, услужних
токена, незаменљивих токена (нфт), дигиталних
колекционарских
предмета,
криптоколекционарских
предмета,
криптовалута,
дигиталних валута и виртуелних валута; пружање
финансијских информација; пружање информација у
областима дигиталних средстава, дигиталних токена,
крипто-жетона, услужних токена, незаменљивих
токена (нфт), дигиталних колекционарских предмета,
крипто-колекционарских предмета, криптовалута,
дигиталних
валута
и
виртуелних
валута;
финансијски
послови,
односно
финансијско
управљање, финансијско планирање, финансијско
предвиђање, управљање финансијским портфолиом
и финансијска анализа и саветовање; финансијске
информације дате електронским путем; брокерске
услуге; услуге трговања валутама; услуге управљања
инвестицијама; услуге плаћања путем електронске
трговине; услуге верификације плаћања засноване на
ланцу блокова.
38
комуникационе услуге; телекомуникационе
услуге; услуге емитовања; услуге електронске
размене порука; стриминг аудио, видео и дигиталних
медијских садржаја на интернету; стриминг
електронских и видео игара; обезбеђивање соба за
ћаскање на интернету; обезбеђивање онлајн форума
за пренос порука међу корисницима рачунара;
стриминг (проток) података; пренос информација и
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слика помоћу рачунара; пружање онлајн форума
заједнице за кориснике ради размене и стримовања
(протока) информација, аудио, видео, вести у
реалном времену, забавних садржаја и информација;
пружање
корисничког
приступа
дигиталним
сликама,
тексту,
аудио,
видео,
игрицама,
мултимедијалним
садржајима,
дигиталним
колекционарским
предметима,
криптоколекционарским предметима и незаменљивим
токенима (нфт); електронски пренос садржаја и
података виртуелне и проширене стварности.
41 услуге разоноде; продукција и дистрибуција
филмова, филмских, радио, телевизијских и веб
програма;
продукција
и
постпродукција
мултимедијалних забавних садржаја; обезбеђивање
филмова, телевизијских емисија, веб преноса,
аудиовизуелних и мултимедијалних дела који се не
могу преузети путем интернета; продукција звучних,
видео и мултимедијалних снимака; пружање
електронских, рачунарских и видео игара на мрежи ;
услуге аркадне играонице са садржајима виртуелне
реалности; услуге игара виртуелне реалности; услуге
електронског издаваштва; услуге разоноде, наиме,
пружање интерактивне забаве, игара, садржаја и
искустава
виртуелне
реалности,
проширене
стварности и мешовите стварности; услуге разоноде,
наиме, пружање онлајн виртуелне реалности,
проширене реалности и окружења мешовите
стварности; продукција видеа виртуелне реалности,
проширене реалности и видео записа мешовите
реалности у забавне сврхе; продукција и издавачке
услуге мултимедијалне забаве; организовање
изложби, догађаја и конференција у забавне и
културне сврхе.
42 софтвер као услуга (саас); платформа као услуга
(паас); услуге рачунарства у облаку; пројектовање и
развој рачунарског хардвера и софтвера; услуге
развоја рачунарских, електронских и видео игрица;
организација,
управљање
и
владање
децентрализованим аутономним организацијама
(дао); евидентирање, управљање и праћење
власничких
интереса
у
децентрализованим
аутономним организацијама (дао); дизајн и развој
децентрализованих
апликација;
развој
и
имплементација
паметних
уговора;
услуге
информационих
технологија;
електронске
публикације које се не могу преузети са интернета;
дигиталне слике, аудио, видео и мултимедијалне
датотеке које се не могу преузети са интернета;
рачунарска графика која се не може преузети са
интернета; софтвер који се не може преузети са
интернета; софтвер ланца блокова који се не може
преузети са интернета; софтвер дистрибуиране
књиге који се не може преузети са интернета;
софтвер за криптографију који се не може преузети
са интернета; софтвер
за коришћење са
ЗИС / RS / IPO
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криптовалутама који се не може преузети са
интернета; софтвер за коришћење са дигиталном
валутом који се не може преузети са интернета;
софтвер који се не може преузети са интернета за
коришћење са виртуелном валутом; софтвер који се
не може преузети са интернета за ковање, креирање
и издавање дигиталне имовине, дигиталних токена,
крипто-жетона, услужних токена, незаменљивих
токена (нфт), дигиталних колекционарских предмета,
крипто-колекционарских предмета, криптовалута,
дигиталних валута и виртуелних валута; софтвер који
се не може преузети са интернета за преглед и пружање
приступа дигиталној имовини, дигиталним токенима,
крипто-жетонима, услужним токенима, незаменљивим
токенима
(нфт),
дигиталним
колекционарским
предметима, крипто-колекционарским предметима,
криптовалутама, дигиталним валутама и виртуелним
валутама; софтвер који се не може преузети са
интернета за дистрибуцију, трговину, складиштење,
слање, пријем, прихватање и пренос дигиталне
имовине, дигиталних токена, крипто-жетона, услужних
токена, незаменљивих токена (нфт), дигиталних
колекционарских предмета, крипто-колекционарских
предмета, криптовалута, дигиталне валуте и виртуелне
валуте; софтвер који се не може преузети са интернета
за децентрализоване финансије; софтвер који се не
може преузети са интернета за креирање и извршавање
паметних уговора; софтвер који се не може преузети са
интернета за развој децентрализованих апликација;
софтвер који се не може преузети са интернета за
снимање, управљање, праћење и пренос власничких
интереса
у
децентрализованим
аутономним
организацијама; софтвер који се не може преузети са
интернета за управљање и владање децентрализованим
аутономним организацијама; софтвер који се не може
преузети са интернета за учешће и гласање у
децентрализованим
аутономним
организацијама;
софтвер који се не може преузети са интернета за
извршавање
и
евидентирање
финансијских
трансакција; софтвер дистрибуиране књиге који се не
може преузети са интернета за употребу у обради
финансијских трансакција; софтвер који се не може
преузети са интернета за електронски трансфер
средстава; софтвер који се не може преузети са
интернета за коришћење као новчаник за криптовалуте;
софтвер који се не може преузети са интернета за
коришћење као електронски новчаник; софтвер који се
не може преузети са интернета за креирање и
управљање електронским новчаницима; софтвер који
се не може преузети са интернета за плаћање
дигиталном валутом и мењачке трансакције; софтвер
који се не може преузети са интернета за управљање и
валидацију трансакција које укључују дигитална
средства, дигиталне токене, крипто-жетоне, услужне
токене, незаменљиве токене (нфт), дигиталне
колекционарске предмете, крипто- колекционарске
ЗИС / RS / IPO
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предмете, криптовалуте, дигиталне валуте и виртуелне
валуте; софтвер за обраду електронских плаћања који
се не може преузети са интернета; софтвер за игрице
који се не може преузети са интернета; софтвер
виртуелне реалности који се не може преузети са
интернета; софтвер за креирање незаменљивих токена
(нфтс) који се не може преузети са интернета; софтвер
за управљање и верификацију трансакција на ланцу
блокова који се не може преузети са интернета;
софтвер за развој игрица који се не може преузети са
интернета; софтвер алата за развој игрица који се не
може преузети са интернета; софтвер за ланац блокова
игрица који се не може преузети са интернета; софтвер
за рударење криптовалута који се не може преузети са
интернета; софтвер за узгој криптовалута који се не
може преузети са интернета; софтвер за организовање и
спровођење аукција који се не може преузети са
интернета; софтвер за гласање који се не може преузети
са интернета; софтвер за друштвено умрежавање који
се не може преузети са интернета; алати за развој
софтвера који се не може преузети са интернета;
софтвер за креирање, управљање и интеракцију са
онлајн заједницом који се не може преузети са
интернета; софтвер за креирање, управљање и приступ
групама унутар виртуелних заједница који се не може
преузети са интернета; софтвер за размену датотека
који се не може преузети са интернета; софтвер за
комуникације који се не може преузети са интернета;
софтвер за слање и примање електронских порука,
графика, слика, аудио и аудио визуелних садржаја
путем интернета и комуникационих мрежа који се не
може преузети са интернета; софтвер за креирање,
уређивање, отпремање на интернет, преузимање са
интернета, приступање, прегледање, објављивање,
приказивање, означавање, вођење блогова, стримовање,
повезивање, записивање, указивање на расположење,
коментарисање, гласање, прикључивање, пренос и
размену или пружање електронских медија или
информације путем рачунарских и комуникационих
мрежа на други начин; софтвер за обраду слика,
графике, звука, видеа и текста који се не може преузети
са интернета; софтвер за прикупљање, управљање,
уређивање, организовање, модификовање, пренос,
размену и складиштење података и информација, који
се не може преузети са интернета; софтвер за пренос,
размену,
пријем,
преузимање,
приказивање,
интеракцију са и пренос садржаја, текста, визуелних
дела, аудио дела, аудиовизуелних дела, књижевних
дела, података, датотека, докумената и електронских
дела, који се не може преузети са интернета; софтвер
за електронску трговину који се не може преузети са
интернета; софтвер који се не може преузети са
интернета
за
електронску
трговину
ради
омогућавања корисницима да обављају електронске
пословне трансакције преко глобалног рачунара,
интернета и комуникацијских мрежа; софтвер за
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Ж
обраду електронских трансакција који се не може
преузети са интернета; софтвер за организовање,
претрагу и управљање догађајима, који се не може
преузети са интернета; софтвер за креирање налога и
одржавање и управљање информацијама о
финансијским трансакцијама на дистрибуираним
књигама и равноправним мрежама плаћања, који се
не може преузети са интернета; софтвер за
коришћење у финансијском трговању који се не
може преузети са интернета; софтвер за коришћење
у финансијској размени који се не може преузети са
интернета;
софтвер
за
обезбеђивање
аутентификације страна у финансијској трансакцији;
софтвер за вођење књига финансијских трансакција,
који се не може преузети са интернета; софтвер за
управљање
криптографском
безбедношћу
електронских преноса преко рачунарских мрежа,
који се не може преузети са интернета; софтвер за
шифровање и омогућавање безбедног преноса
дигиталних информација преко интернета, који се не
може преузети са интернета; софтвер за конверзију
валута који се не може преузети са интернета.
43 услуге ресторана; услуге бара; хотелске услуге.
45 онлајн услуге друштвених мрежа; пружање
услуга аутентификације за личне идентификационе
информације; услуге верификације идентитета;
услуге безбедности података и информација;
пружање услуга онлајн заједнице за куповину,
продају, трговину и дискусију и размену
информација о дигиталној имовини, дигиталним
токенима, крипто-жетонима, услужним токенима,
незаменљивим
токенима
(нфт),
дигиталним
колекционарским
предметима,
криптоколекционарским предметима, криптовалутама,
дигиталним валутама и виртуелним валутама.
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(511) 3
немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; средства за
бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; препарати за чишћење, полирање,
рибање и абразивни препарати.
35 oглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови.
44
медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре,
хортикултуре и шумарства.
(210) Ж- 2022-504

(220) 21.03.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) CHONGQING WEIBO COMMUNICATION
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 58, Meijia Road,
Economic & Technological Development Zone,,
Chongqing, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

X Flip
(511) 9 мобилни телефони; паметни телефони.
(210) Ж- 2022-528

(220) 21.03.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Футурисимо д.о.о., Жабљане б.б.,
16203, Вучје, Лесковац, RS
(540)

(210) Ж- 2022-484

(220) 14.03.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Милош Срећковић and Ана МАрија
Обрадовић, Шантићева 32, 34000, Крагујевац, RS i
Војводе Мишића 30/22, 34000, Крагујевац, RS
(540)
(531) 01.17.13; 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 07.11.15;
24.03.07; 25.01.01; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 28.05.00
(591) црна, бела, златна, крем, браон.
(511) 32 пиво.
(210) Ж- 2022-645
(531) 02.03.16; 09.01.10; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.08
(591) црна, зелена, љубичаста, розе
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(220) 05.04.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251
Little Falls Drive, Suite 100 , Wilmington DE 198081674 , US

ЗИС / RS / IPO
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

PALL MALL ROSE GOLD
(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен; резани
дуван; дуван за луле; производи од дувана; замене за
дуван (које нису за употребу у медицини); цигаре;
цигарилоси; упаљачи за цигарете за пушаче; упаљачи за
цигаре за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за
цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске цигарете;
течност за електронске цигарете; производи од дувана
који се загревају.
(210) Ж- 2022-649

(220) 06.04.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) PENTASTAR DOO NOVI SAD, Светозара
Милетића 11/1, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
29.01.03; 29.01.07
(591) браон, светло зелена
(511) 29 месо; месне прерађевине; лиофилизовано
месо; сурутка нарочито лиофилизована сурутка;
сушена сурутка; млечни производи базирани на
заменама за млеко; млеко и млечни производи;
десерти направљени од млечних производа; десерти
направљени од замена за млеко; смрзнуто воће; воће,
припремљено; сушено воће нарочито лиофилизовано
воће; кувано воће; укисељено воће; брзо-смрзнуто
воће; воће конзервирано или у теглама; зачињено
коштуњаво воће; грицкалице на бази воћа;
грицка)ице од кандираног воћа; грицкалице на бази
сувог воћа нарочито лиофилизованог воћа;
грицкалице на бази орашастих плодова; мешавине
грицкалица које се састоје од дехидрираног воћа и
прерађених орашастих плодова; мешавине сувог
воћа; концентрати на бази воћа за кување; напици на
бази млека који садрже воће; намази на бази воћа;
воће,конзервирано; конзервисано поврће; смрзнуто
поврће; лиофилизовано поврће; дехидрисано поврће;
кувано поврће; сушено поврће; брзо-смрзнуто
поврће; укисељено поврће; намази на бази поврћа;
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мусеви од поврћа; пасте од поврћа; паштета од
поврћа; пиреи од поврћа; пљескавице од поврћа;
печурке, обрађене; ораси, обрађени; махунарке,
прерађене; махунарке, припремљене; риба, која није
жива; конзервисана риба; намирнице на бази рибе;
прехрамбени производи од рибе; готова јела која се
углавном састоје од меса, рибе, живинског меса или
поврћа; смрзнутајела која се састоје првенствено од
меса, рибе, живинског меса или поврћа;
конзервирани морски плодови; прерађени морски
плодови; готова предјела која се углавном састоје од
морских плодова; паковани оброци који се углавном
састоје од морских плодова; смрзнута пакована
предјела која се углавном састоје од морских
плодова; желеи, џемови,компоти; грицкалице на бази
поврћа; замене за месо на бази поврћа; чорбе; супе;
салате од воћа и поврћа.
30 унапред упаковани ручкови од пиринча, који могу
садржати месо, рибу или поврће; дехидрисанајела чији
је главни састојак тестенина; дехидрисана јела чији је
главни састојак прлнач; пакована јела која се
првенствено састоје од тестенина или пиринча;
замрзнута-сушена јела чији је главни састојак
тестенина; замрзнута-сушена јела чији је главни
састојак пиринач; готова јела која се првенствено
састоје од тестенина и пиринча; сладоледи, сорбеи и
други јестиви лед; кондиторски производи са
смрзнутим јогуртом; соли за конзервисање намирница;
ароматизоване соли; зачини; смрзнута теста; смрзнута
пецива; кремасте торте; торте без глутена; чоколадне
торте; торте на парче [пецива]; торте од сира; торте од
сладоледа; торте са глазуром; торте са смрзнутим
јогуртом; пецива; кекс; чоколада; кондиторски
производи, нарочито кондиторски производи на бази
млека; пекарски производи нарочито пекарски
производи без глутена; грицкалице на бази житарица;
грицкалице на бази маслаца и карамеле; грицкалице на
бази пиринча; грицкалице од екструдиране пшенице;
грицкалице од муслија; чоколадни десерти; десерти у
облику муса [слаткиши]; бомбоне; пите са смрзнутим
јогуртом; инстант каше; овсене каше; каше на бази
млека за прехрану.
32 сокови од поврћа [пића]; фрапеи од поврћа; фрапеи
од воћа; безалкохолни напици од сока од поврћа;
безалкохолни напици који садрже сокове од поврћа;
смутис [кашасти напици од воћа или поврћа]; пића од
сурутке; спортска пића; спортска пићаса електролитима;
енергетска пића; напици од соје, осим замена за млеко;
минералне и содне воде и друга безалкохолна пића;
воћни напици и воћни сокови; концентровани воћни
сокови; лактоферментисани воћни сокови; концентрати,
сирупи и прашкови који се користе за припрему
безалкохолних пића; основе за воћне сокове;
концентрати за прављење воћних сокова; концентрати за
прављење воћних напитака; воћни концентрати за
производњу напитака.

47

Ж
40 конзервирање хране; замрзавање хране; услуге
замрзавања за друге; прерада хране за употребу у
производњи.
(210) Ж- 2022-690

(220) 13.04.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,
24000, Суботица, RS
(540)
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(531) 25.01.06; 26.04.16; 26.04.22; 26.11.03; 26.11.08;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) тиркизна зелена, тамна зелена, бела, жута
(511) 16 амбалажни материјал за алкохолна пића
направљен од хартије и картона; штампане ствари;
фотографије; канцеларијски материјал; нарочито
етикете и налепнице за производе и амбалажа за
паковање производа, штампани каталози и
маркетиншки материјал; све наведено за алкохолна
пића (изузев пива); битере (горка алкохолна пића);
дигестиве (ликере и жестока пића).
33 алкохолна пића (изузев пива); битери (горка
алкохолна пића); дигестиви (ликери и жестока пића).
35 оглашавање; рекламирање; трговина на велико и
на мало алкохолним пићима (изузев пивом);
битерима (горким алкохолним пићима); дигестивима
(ликерима и жестоким пићима).
(210) Ж- 2022-719

(531) 05.05.23; 09.01.10; 23.01.01; 26.04.16; 26.04.18;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) црвена, црна, бела, жута, наранџаста
(511) 16 амбалажни материјал за алкохолна пића
направљен од хартије и картона; штампане ствари;
фотографије; канцеларијски материјал; нарочито
етикете и налепнице за производе и амбалажа за
паковање производа, штампани каталози и
маркетиншки материјал; све наведено за алкохолна
пића (изузев пива); битере (горка алкохолна пића);
дигестиве (ликере и жестока пића).
33 алкохолна пића (изузев пива); битери (горка
алкохолна пића); дигестиви (ликери и жестока пића).
35 оглашавање, рекламирање, трговина на велико и
мало алкохолним пићима (изузев пивом); битерима (
горким алкохолним пићима); дигестивима (
ликерима и жестоким пићима).

(220) 18.04.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Keen, Inc., 515 NW 13th Ave, Portland, OR
97209, US
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,
11040, Београд
(540)

KEEN
(511) 25 обућа; одећа; покривала за главу.
(210) Ж- 2022-721

(220) 18.04.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Keen, Inc., 515 NW 13th Ave, Portland,
OR 97209, US
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,
11040, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-691

(220) 13.04.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) ANDEX DOO, Сегедински пут 110,
24000, Суботица, RS
(740) MLM VINUM DOO, Костолањи Арпада 104А,
24418, Шупљак
(540)

(531) 26.03.23; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.17; 27.05.21
(511) 25 обућа, одећа, покривала за главу.
(210) Ж- 2022-745

(220) 20.04.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) NIKSEN LIMITED, Kyriakos Matsi 11, Nikies
center 303, Nikozija, Kipar, CY
48

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/7
Intellectual Property Gazette 2022/7
(740) Дејан Вуковић, адвокат, Теодора Драјзера 34,
11000, Београд
(540)

Ж
кутије за цигарете, табакере, пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљачи
за пушаче, шибице.
(210) Ж- 2022-775

(220) 27.04.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB,
Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 05.01.05; 05.01.11; 05.01.16; 27.05.01; 27.05.12;
29.01.03; 29.01.08
(591) зелено-црна боја
(511) 35 пословно управљање и организационо
саветовање.
36 издавање пословног простора (непрокретности);
послови везани за непокретности.
(210) Ж- 2022-755

(220) 21.04.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 05.07.08; 08.03.02;
11.03.07; 26.04.18; 26.13.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.15
(591) тамно плава, бела, зелена, црвена, светло плава.
(511) 16
хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање слатке павлаке;
етикете и налепнице за слатку павлаку; билборди,
штампани каталози и маркетиншки материјал за
слатку павлаку.
29 слатка павлака.
35 услуге промета, трговине на велико и мало
слатком павлаком.
(210) Ж- 2022-781

(531) 09.05.15; 14.05.23; 26.11.03; 26.11.12; 27.03.15;
27.05.01; 27.05.17
(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; папир за цигарете, тубе
за цигарете, филтери за цигарете, кутије за дуван,

ЗИС / RS / IPO

(220) 27.04.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) KNC GROUP DOO (VRAČAR), Јужни
булевар 144, 11000, Београд, RS
(740) Јелена Максимовић, адвокат, Милоја Закића 36,
11000, Београд
(540)

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.04
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Ж
(591) плава, црвена.
(526) Bilten
(511) 16 штампане ствари; новине; фотографије.
35 рекламирање; маркетинг; оглашавање; услуге
односа
са
јавношћу;
пружање
пословних
информација путем интернет странице.
41 издавање текстова, осим рекламних текстова;
електронско издаваштво; писање текстова, не у
рекламне сврхе.
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(210) Ж- 2022-788

(220) 28.04.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Анђелка Попадић, Милутина Миланковића
158, 11000, Београд, RS
(740) Дејан Вуковић, адвокат, Теодора Драјзера 34,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-786

(220) 28.04.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Cool Beer d.o.o. Beograd, Црквиште 5a, 11060,
Београд-Палилула, RS
(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд
(540)

(531) 03.06.03; 09.09.15; 27.01.12; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) зелена и браон боја.
(511) 18 огрлице, повоци и одећа за животиње.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-818
(531) 01.01.01; 01.01.09; 01.15.15; 01.15.21; 15.01.25;
26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.01.05; 27.05.01; 29.01.12
(591) црна и сива боја,
(511) 9 апарати и инструменти научни, истраживачки,
навигациони, геодетски, фотографски, кинематографски,
аудиовизуелни,
оптички,
за
вагање,
мерење,
сигнализацију, откривање, тестирање, инспекцију,
спасавање и наставу; апарати и инструменти за
провођење, прекид, трансформацију, акумулацију,
регулисање или контролу дистрибуције или употребе
електричне енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који се
могу преузети, рачунарски софтвер, празни носачи
података за дигитално или аналогно снимање и
складиштење; механизми за апарате који се покрећу
новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; рачунари и
периферни рачунарски уређаји; одела за роњење, маске
за роњење, чепови за уши за рониоце, штипаљке за нос
за рониоце и пливаче, рукавице за рониоце, апарати за
дисање за подводно пливање; апарати за гашење пожара.
32 пиво; безалкохолни напици; минералне и содне
воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и други
препарати за прављење безалкохолних напитака.
42 научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
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(220) 06.05.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE
FUWANG COMMERCE DOO, Милоша Обилића
10, 26000, Панчево, RS
(540)

J&J
(511) 22 цираде од текстила; бивак вреће за заклон;
висеће постеље мрежасте; мреже за камуфлажу.
25 јакне; прслуци; мајице; дуксерице; панталоне;
фармерке; сукње; џемпери; капе; шалови; патике;
ципеле; чизме; сандале; папуче; гаће; поткошуље;
пиџаме; спаваћице; грудњаци.
(210) Ж- 2022-824

(220) 06.05.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) FTX Trading Ltd., Lower Factory Road, PO Box
990, Saint John's, AG
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(531) 26.04.01; 26.04.02; 26.04.09; 26.04.24
(511) 9 рачунарски софтвер и мобилне апликације;
рачунарски софтвер за електронско трговање,
складиштење, слање, примање, прихватање и пренос
дигиталне и виртуелне валуте; рачунарски софтвер
за електронско прихватање и пренос дигиталне,
виртуалне и декретне валуте; рачунарски софтвер за
управљање платним трансакцијама у дигиталној,
виртуалној и декретној валути; рачунарски софтвер
за управљање виртуалним валутним плаћањем и
мењачким трансакцијама; рачунарски софтвер за
пружање услуга електронске размене криптовалута;
рачунарски софтвер за употребу као новчаник за
криптовалуту и виртуелну валуту; рачунарски
софтвер за употребу као мобилни и електронски
новчаник; рачунарски софтвер за обраду плаћања;
рачунарски софтвер за бесконтактну обраду
плаћања;
рачунарски
софтвер
за
обраду,
омогућавање, верификацију и аутентификацију
мобилних плаћања и бесконтактних трансакција са
трговцима на мало, продавцима и добављачима који
користе мобилни уређај; рачунарски софтвер за
обраду плаћања и финансијских трансакција
извршених путем кредитних картица, платних
картица, дебитних картица, припејд картица,
мобилних новчаника и електронских новчаника;
рачунарски софтвер за хватање, управљање и
складиштење информација о кредитним и дебитним
картицама; рачунарски софтвер за финансијско
трговање; компјутерски софтвер за финансијску
размену; софтвер за израду карата незаменљивих
токена (нфт); рачунарски софтвер за креирање
незаменљивих токена (нфтс); софтвер за рачунарске
игре; софтвер за видео игре; платне картице;
кредитне картице; дебитне картице; новчаници за
криптовалуте;
музичке,
аудио,
видео
и
мултимедијалне датотеке; незаменљиви токен (нфт)
за музичке, аудио, видео и мултимедијалне датотеке;
музичке, аудио, видео и мултимедијалне датотеке
оверене незаменљивим токенима (нфтс).
25 одећа; гардероба; модни додаци; покривала за
главу; обућа.
35 обезбеђивање онлајн тржишта; обезбеђивање
онлајн тржишта за незаменљиве токене (нфтс);
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
дигиталне робе која је оверена незаменљивим
токенима (нфтс); услуге малопродаје; услуге онлајн
продавница;
услуге
онлајн
продавница
за
незаменљиве токене (нфтс); управљање картама за
догађаје за друге; услуге пословног развоја; услуге
пословног
управљања;
услуге
пословне
организације; услуге пословне администрације;
услуге пословног умрежавања; услуге оглашавања и
рекламирања.
36 услуге размене криптовалута; услуге трговања
криптовалутама; финансијска размена; услуге
ЗИС / RS / IPO

Ж
размене фјучерса; пружање финансијске размене за
трговање виртуалном валутом; онлајн трговање
валутом у реалном времену; обезбеђивање
електронске платформе за трговање; обезбеђивање
електронске платформе за куповину и продају
дигиталне валуте у замену за декретну валуту или
другу дигиталну валуту; пружање финансијских
информација; пружање финансијских информација о
девизним курсевима; финансијски менаџмент;
финансијско управљање дигиталном имовином и
портфељима дигиталне имовине; финансијске
услуге; услуге финансијских трансакција; услуге
финансијског трговања; услуге финансијског
клиринга;
услуге
обраде
плаћања;
услуге
електронског плаћања; услуге обраде плаћања
платном картицом; услуге обраде плаћања
кредитном картицом; услуге обраде плаћања
дебитном картицом; услуге обраде плаћања припејд
картицом; брокерске услуге; услуге финансијског
истраживања;
услуге
финансијског
надзора.
41 услуге забаве; услуге онлајн игара; услуге онлајн
видео игара; услуге рачунарских онлајн игара;
пружање онлајн музике, аудио, видео и
мултимедијалних садржаја; пружање информација
путем веб странице у области музике и забаве;
резервисање карата и заказивање забавних,
музичких, спортских, едукативних и културних
догађаја; услуге агенције за продају карата за
забавне, музичке, спортске, едукативне и културне
догађаје.
42 услуге рачунарског софтвера који није могуће
преузети; услуге рачунарског софтвера који није
могуће преузети за електронско трговање, чување,
слање, пријем, прихватање, и пренос дигиталне и
виртуелне валуте;услуге рачунарског софтвера који
није могуће преузети за електронско прихватање и
пренос дигиталне, виртуелне и декретне валуте;
услуге рачунарског софтвера који није могуће
преузети за управљање трансакцијама у виду уплата
дигиталне, виртуелне и декретне валуте; услуге
рачунарског софтвера који није могуће преузети за
управљање трансакцијама уплате и размене
виртуелне валуте; услуге рачунарског софтвера
заснован на облаку за пружање услуга размене
електронске криптовалуте; услуге рачунарског
софтвера заснован на облаку за употребу као
новчаник за криптовалуте и виртуелне валуте; услуге
рачунарског
софтвера
заснован на облаку за
употребу као мобилни и електронски новчаник;
услуге рачунарског софтвера који није могуће
преузети за обраду плаћања; услуге рачунарског
софтвера који није могуће преузети за трговање
финансијама; услуге рачунарског софтвера који
није могуће преузети за размену финансија; услуге
рачунарског софтвера који није могуће преузети за
издавање карата са незаменљивим токенима (нфт);

51

Ж
услуге рачунарског софтвера који није могуће
преузети за креирање незаменљивих токена (нфт);
услуге рачунарског софтвера који није могуће
преузети за обраду бесконтактног плаћања; услуге
рачунарског софтвера који није могуће преузети за
обраду, омогућавање, потврђивање и оверавање
мобилних плаћања и бесконтактних трансакција са
продавцима на мало, трговцима, и продавцима
помоћу мобилних уређаја; услуге рачунарског
софтвера који није могуће преузети за обраду
плаћања и финансијских трансакција путем
кредитних картица, платних картица, дебитних
картица, припејд картица, мобилних новчаника, и
електронских новчаника; услуге рачунарског
софтвера који није могуће преузети за преузимање,
управљање и чување информација са кредитних
картица и дебитних картица; обезбеђивање
вебсајтова на којима корисници могу преузети
музичке, звучне, видео и мултимедијалне датотеке;
електронско чување дигиталних звучних, видео и
мултимедијалних датотека.
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комерцијалне или рекламне сврхе; рекламирање;
рекламирање на радију; рекламирање преко плаката;
рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем
наруџбеница; састављање пописа информација за
комерцијалне и рекламне сврхе; услуге графичке
обраде материјала за рекламне сврхе; услуге
рекламних агенција; маркетиншка истраживања;
маркетинг у оквиру издавања софтвера; маркетинг;
израђивање профила потрошача за комерцијалне или
маркетиншке сврхе; услуге телемаркетинга; циљни
маркетинг.
(210) Ж- 2022-837

(220) 10.05.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Elixir Food d.o.o Šabac, Агроиндустријска зона
б.б., 15000, Шабац, RS
(540)

(210) Ж- 2022-833

(220) 10.05.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) LINK group DOO BEOGRAD (ZEMUN), Цара
Душана 34, 11080, Београд-Земун, RS
(540)

(531) 26.03.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела
(511) 20
рекламни предмети на надувавање.
35
дистрибуција
рекламног
материјала;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације;
консултације
о
стратегији
комуникације у рекламирању; манекенске услуге у
циљу рекламирања или продајних промоција;
објављивање
рекламних
текстова;
онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; писање
рекламних текстова; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; писање текстова за
рекламне намене; производња рекламних филмова;
пружање корисничких оцена у комерцијалне или
рекламне сврхе; пружање корисничких прегледа у
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(531) 02.03.01; 02.03.23; 05.07.08; 05.07.13; 05.07.16;
05.07.24; 05.13.10; 27.05.01; 29.01.15
(591) црна, сива, наранджаста, црвена, љубичаста,
зелена, боја малине.
(511) 29 воће, конзервирано; кисели купус; џемови;
залеђено воће, супе; краставчићи; конзервисано
поврће; кувано поврће; воће кувано; воћна пулпа;
сокови од поврћа за кување; мермелада; кисели
краставац; парадајз пире; салате од поврћа; сок од
парадајза за кување; воћни чипс; воће у конзерви;
пире од јабука; хумус; компоти; намази на бази
орашастих плодова.
30 лед, природни или вештачки; лед за освежавање;
мед;
сладоледи;
коцке
леда.
32 воћни сокови; сокови од поврћа (пића); сок од
парадајза (пиће); смутис (кашасти напици од воћа
или поврћа).
(210) Ж- 2022-930

(220) 26.05.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Ратко Ковачевић, Крушевачка 36/14,
Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 05.07.01; 05.09.19; 27.01.12; 27.05.01; 27.05.10
(591) тамно браон, браон и окер боја.
(511) 5 биљни препарат израђен од сувих екстраката
биљних компоненти које улазе у састав препарата, а
које
својим
активним
деловањем
помажу
пацијентима оболелим од канцера.
(210) Ж- 2022-1005

(220) 06.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) БАХУС д.о.о. Стрижа, Цариградски друм 10,
35250, Параћин, RS
(540)

Ж
(540)

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22
(511) 25 хаљине, нарочито: женске хаљине, матурске
хаљине, трудничке хаљине, хаљине за децу, топ
хаљине;
комбинезони,
нарочито:
женски
комбинезони; корсети; појасеви и стезници,
нарочито стезници за струк; бикини купаћи костими;
дводелни купаћи костими; једноделни купаћи
костими; женски купаћи костими; мушки купаћи
костими; купаћи костими за децу; умеци за купаће
костиме [делови одеће]; сукње, нарочито: минисукње, спортске сукње; сукње-панталоне; одела за
жене са сукњом; тренерке; хеланке; панталоне,
нарочито: елегантне панталоне; женске панталоне;
спортски шорцеви; сакои; мајице нарочито мајице
без рукава [топ], кратке мајице, мајице голих рамена,
мајице које се вежу око врата, комплети кратких
мајица и панталона [одећа].
(210) Ж- 2022-1016

(220) 07.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Херба Свет д.о.о., Рада Драинца 4,
11000, Београд, RS
(540)

Botomix
(511) 3 козметика.
5 дијететски додаци (додаци исхрани) за људе,
намењени побољшању здравља.
(210) Ж- 2022-1047
(531) 19.07.01; 19.07.12; 19.07.16; 19.07.25; 19.08.25
(554) Тродимензионални знак
(511) 5 дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, храна за бебе; дијететски
додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.
21
пластичне
боце;
флаше
[боце].
32 безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића;
минералне и содне воде; енергетска пића.
(210) Ж- 2022-1015

(220) 02.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Милица Радојевић, Војводе Шупљикца 14,
21000, Нови Сад, RS

ЗИС / RS / IPO

(220) 11.02.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4,
86690 Mertingen, DE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Srculence
(511) 29 млеко, млечни производи, наиме млеко за
пиће, ферментисано млеко, млаћеница; јогурт, воћни
јогурт, напици од јогурта, чоколадни или како
јогурт; безалкохолни мешани млечни напици, кефир,
павлака, урда сир (сирни груш), урда сир (сирни
груш) од воћа или зачинског биља; десерти
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Ж
направљени превасходно од млека, који садрже
ароме, са желатином и/или скробом као везивним
агенсима; маслац; сир и препарати од сира; млеко и
сурутка у праху за исхрану, са или без адитива;
намази (који садрже масти); милк шејк; сурутка.
(210) Ж- 2022-1067

(220) 07.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) ЗОРКА КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо
Суботица , Едвина Здовца бр. 8, 24000, Суботица, RS
(540)

(511) 5 фунгициди, хербициди.
35 оглашавање.
(210) Ж- 2022-1075

(220) 13.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Државна лутрија Србије д.о.о. Београд,
Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS
(540)

LONTRAZOR
(511) 5 фунгициди, хербициди.
35 оглашавање.
(210) Ж- 2022-1068

(220) 07.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) ЗОРКА КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо
Суботица , Едвина Здовца бр. 8, 24000, Суботица, RS
(540)

ISKANDER
(511) 5 фунгициди, хербициди.
35 оглашавање.
(210) Ж- 2022-1069

(220) 07.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) ЗОРКА КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо
Суботица , Едвина Здовца бр. 8, 24000, Суботица, RS
(540)

DIV
(511) 5 фунгициди, хербициди.
35 оглашавање.
(210) Ж- 2022-1070

(220) 07.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) ЗОРКА КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо
Суботица , Едвина Здовца бр. 8, 24000, Суботица, RS
(540)

SOKO 480 SL
(511) 5 фунгициди, хербициди.
35 оглашавање.
(210) Ж- 2022-1071

(220) 07.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) ЗОРКА КЛОТИЛД АГРОТЕХНОХЕМ доо
Суботица , Едвина Здовца бр. 8, 24000, Суботица, RS
(540)

NABUKO
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(531) 20.01.03; 21.03.21; 27.03.15; 27.05.17; 28.05.00;
29.01.15
(554) Тродимензионални знак
(591) розе, плава, црвена, зелена, жута, бела
(511) 28 игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли који нису обухваћени другим класама;
украси за јелке.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-1078

(220) 13.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) LG ELECTRONICS INC., 128 Yeoui-daero,
07336, Yeongdeungpo-gu Seoul, KR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

360˚ V Filter
(511) 11 клима уређаји за кућне потребе; системски
клима уређаји; уређаји за филтрирање ваздуха;
филтери за ваздух за филтрирање ваздуха; филтери
за климатизацију; филтери за клима уређаје; филтери
за пречишћиваче ваздуха; филтери за одвлаживаче;
електричне сушаре за веш; електричне машине за
одећу
које
имају
функцију
дезодорирања,
стерилизације и парења одеће за потребе
домаћинства; електричне машине за сушење веша са
функцијама стерилизације, дезодорације и третмана
отпорним на гужвање за потребе домаћинства;
апарати за топли ваздух; овлаживачи; електрични
одвлаживачи за кућну употребу; електрични
шпорети; пречишћивачи воде за кућне потребе;
јонизатори воде за кућне потребе; мембрански
апарати у виду филтера за пречишћавање воде;
ЗИС / RS / IPO
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соларни термални колектори (грејање); апарати за
пречишћавање ваздуха; вентилациони уређаји
(климе) за грејање; апарати за стерилизацију ваздуха;
плафонски вентилатори; електрични вентилатори;
шпорети на гас; електричне рерне; електрични
прибор за кување; електрични фрижидери; хаубенапе за вентилацију (аспиратори); вентилационе
хаубе-напе (аспиратори) за рерне.
(210) Ж- 2022-1079

(220) 13.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Државна лутрија Србије д.о.о. Београд,
Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS
(540)

Ж
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-1086

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Antrona
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1087

(531) 20.01.03; 21.03.21; 27.03.15; 27.05.17; 29.01.15
(554) Тродимензионални знак
(591) розе, плава, црвена, зелена, жута, бела
(511) 28 игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли који нису обухваћени другим класама;
украси за јелке.
35
оглашавање; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
(210) Ж- 2022-1081

(220) 13.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Државна лутрија Србије д.о.о. Београд,
Ускочка 4-6, 11000, Београд, RS
(540)

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Rainzone
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1088

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Coprotec
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1089

(531) 01.01.01; 27.05.04; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.01
(554) Тродимензионални знак
(591) црвена, бела
(511) 28 игре и играчке; гимнастички и спортски
артикли који нису обухваћени другим класама;
украси за јелке.

ЗИС / RS / IPO

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Pendipax
(511) 5 средства за заштиту биља.
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Ж
(210) Ж- 2022-1090

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Sunward Plus
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1091

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Porselen Xtra
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1093

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Picocarb
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1094

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

S-Maspor
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1095

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
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(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Lenocet Plus
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1096

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Spanvic
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1097

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Mafente
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1098

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Flexcide
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1099

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic Development
Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
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(210) Ж- 2022-1104

(540)

Merindo Xtra
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1100

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Nicoking
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1101

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12, 11000,
Београд
(540)

Sunward
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1102

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Ridown
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1103

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Winaque
(511) 5 средства за заштиту биља.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Valesure
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1105

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Hipro Xtra
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1106

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Saeta Xtra
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1107

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Supermet Xtra
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1108

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
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Ж
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Spanvic Plus
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1109

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

diament
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1110

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Porcel
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1111

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

SEPRAIN
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1112

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд

(540)

Frutor Xtra
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1113

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Afusec
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1114

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Dolfuron
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1115

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Professon
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1116

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Schonil
(511) 5 средства за заштиту биља.

58

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/7
Intellectual Property Gazette 2022/7
(210) Ж- 2022-1117

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Dizole
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1119

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Cleanspray EHE
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1120

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Tancap Xtra
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1122

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Tembone Xtra
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1123

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN

ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Conductor
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1124

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Canzone
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1125

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Preguard
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1126

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Shaolin Xtra
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1127

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
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Ж

(210) Ж- 2022-1132

(540)

Adiconstar
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1128

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

KingKong Xtra
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1129

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Aceplan
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1130

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Aztrostar
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1131

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Abarole Plus
(511) 5 средства за заштиту биља.
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(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Motax
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1133

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Chaten
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1135

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Flurocap
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1137

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Mestrong
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1138

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
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(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Tronlin
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1139

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Mistrib Xtra
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1140

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Refoma Plus
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1141

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Darben Plus
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1142

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

Prisefen
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1143

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Clevon Xtra
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1144

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Lastrole Plus
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1146

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
Ltd., No. 03001 Livjian Road, Binhai Economic
Development Area, 262737 Weifang, Shandong, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

Abactin
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1147

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа "Бамби " а.д.
Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
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Ж
(540)

(531) 03.09.10; 03.09.24; 08.01.14; 19.03.05; 24.17.04;
25.05.03; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.13
(591) црна, ружичаста, жута, беж
(511) 30 крекери; слани производи направљени од
брашна.
(210) Ж- 2022-1148

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа "Бамби " а.д.
Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000,
Београд
(540)

(531) 03.09.10; 03.09.24; 08.01.14; 19.03.05; 24.17.04;
25.05.03; 26.11.06; 26.11.09; 29.01.13
(591) црна, ружичаста, жута, беж
(511) 30 мешавине грицкалица које садрже крекере и
переце; слани производи направљени од брашна.
(210) Ж- 2022-1149

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа "Бамби " а.д.
Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000,
Београд
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(540)

(531) 03.09.10; 03.09.24; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 29.01.13
(591) црна, жута, црвена
(511) 30 крекери; слано пециво; мешавине
грицкалица које садрже крекере и переце; слани
производи направљени од брашна.
(210) Ж- 2022-1150

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа "Бамби " а.д.
Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000,
Београд
(540)

(531) 03.09.10; 03.09.24; 08.01.14; 19.03.05; 24.17.04;
25.05.03; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.13
(591) црна, жута, црвена
(511) 30 крекери; слани производи направљени од
брашна.
(210) Ж- 2022-1151

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) ECOVACS ROBOTICS CO., LTD., NO. 518
SONGWEI ROAD, WUSONGJIANG INDUSTRY
PARK, GUOXIANG STREET, WUZHONG
DISTRICT, SUZHOU, JIANGSU, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд

ЗИС / RS / IPO
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(531) 27.05.01; 29.01.06
(591) бела, сива
(511) 7 ножеви за косилице; косилице травњака
[машине]; секачи плеве; сечива за резаче плеве;
машине за вађење корова; пољопривредно справе,
осим оних којима се ручно управља; механичке
косилице за траву; резачи травњака, електрични;
тримери за травњак, електрични; косилице за траву
на којима се седи; косилице за траву, електричне;
бензинске косилице за траву; резачи травњака;
пољопривредне машине.
(210) Ж- 2022-1152

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Prehrambena industrija Budimka d.o.o.
Požega, Златиборска б.б., 31210, Пожега, RS
(740) Милош Ј. Лазаревић, адвокат, Новопазарска
12/5, 11000, Београд
(540)

Ж
на бази воћа; мусеви од поврћа; конзервисан бели лук.
30 ароматични додаци за храну; додаци јелима;
сладолед; природни заслађивачи; ароме за колаче,
изузев етарских уља; тесто за колаче; везивни агенси
за сладолед; лед природни или вештачки; кечап
(сос); мед; пите; чатни (додатак јелима); тарт (слатка
пита без горње коре); ароме које нису етарска уља;
овсене пахуљице; умак од парадајза; мајонез; воћни
желе
(слаткиши);
мусли;
смрзнити
јогурт
(посластичарски); ледени чај; напици од чаја;
преливи за салату; конзервисане баштенске траве
(зачини); глазуре за колаче; десерти у облику муса (
слаткиши).
31 воће свеже; бобичасто воће свеже; остаци воћа
(комина); комина; агруми (јужно воће) свежи;
орашасто воће непрерађено; краставци свежи.
32 смутис (кашасти напици од воћа или поврћа);
безалкохолни воћни екстракти; воћни сокови;
безалкохолни воћни напици; воћни нектар
(безалкохолни); сокови од поврћа (пића); сирупи за
пића; воде (пића); лимунаде; сирупи за лимунаде;
сок од парадајза (пиће); безалкохолна пића; сок од
јабуке безалкохолни.
33 воћни екстракти алкохолни; дестилована пића;
јабуковача.
40 гњечење воћа; млевење, замрзавање хране.
(210) Ж- 2022-1153

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Prehrambena industrija Budimka d.o.o.
Požega, Златиборска б.б., 31210, Пожега, RS
(740) Милош Ј. Лазаревић, адвокат, Новопазарска
12/5, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.07.13; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.03
(591) тамно плавозелена, светло зелена, црвена
(511) 29 воће конзервисано; воћна пулпа; џемови;
залеђено воће; краставчићи; конзервисано поврће;
сушено поврће; смрзнуто воће; пектин за кулинарске
намене; кисели краставац; воће у конзерви;
конзервисана паприка; пире од јабука; замрзнутосушено поврће; дехидрисано поврће; лиофилизовано
поврће; воће кувано; воћни желе; ђумбиров џем;
рибљи желатин за исхрану; препарати за супу од
поврћа; сокови од поврћа за кување; мармелада;
маслине конзервисане; салате од воћа; сок од
парадајза за кување; кора од воћа; конзервисане
печурке; воћни чипс; воће конзервисано у алкохолу;
поврће у конзерви; компот од бруснице; грицкалице

ЗИС / RS / IPO

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.07.13; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.03
(591) тамно плавозелена, светло зелена, црвена
(511) 29 воће конзервисано; воћна пулпа; џемови;
залеђено воће; краставчићи; конзервисано поврће;
сушено поврће; смрзнуто воће; пектин за кулинарске
намене; кисели краставац; воће у конзерви;
конзервисана паприка; пире од јабука; замрзнутосушено поврће; дехидрисано поврће; лиофилизовано
поврће; воће кувано; воћни желе; ђумбиров џем;
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Ж
рибљи желатин за исхрану; препарати за супу од
поврћа; сокови од поврћа за кување; мармелада; маслине
конзервисане; салате од воћа; сок од парадајза за кување;
кора од воћа; конзервисане печурке; воћни чипс; воће
конзервисано у алкохолу; поврће у конзерви; компот од
бруснице; грицкалице на бази воћа; мусеви од поврћа;
конзервисан бели лук.
30 ароматични додаци за храну; додаци јелима;
сладолед; природни заслађивачи; ароме за колаче,
изузев етарских уља; тесто за колаче; везивни агенси
за сладолед; лед природни или вештачки; кечап
(сос); мед; пите; чатни (додатак јелима); тарт (слатка
пита без горње коре); ароме које нису етарска уља;
овсене пахуљице; умак од парадајза; мајонез; воћни
желе
(слаткиши);
мусли;
смрзнити
јогурт
(посластичарски); ледени чај; напици од чаја;
преливи за салату; конзервисане баштенске траве
(зачини); глазуре за колаче; десерти у облику муса (
слаткиши).
31 воће свеже; бобичасто воће свеже; остаци воћа
(комина); комина; агруми (јужно воће) свежи;
орашасто воће непрерађено; краставци свежи.
32 смутис (кашасти напици од воћа или поврћа);
безалкохолни воћни екстракти; воћни сокови;
безалкохолни воћни напици; воћни нектар
(безалкохолни); сокови од поврћа (пића); сирупи за
пића; воде (пића); лимунаде; сирупи за лимунаде;
сок од парадајза (пиће); безалкохолна пића; сок од
јабуке безалкохолни.
33 воћни екстракти алкохолни; дестилована пића;
јабуковача.
40 гњечење воћа; млевење, замрзавање хране.
(210) Ж- 2022-1155

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) OPTIMED DOO BEOGRAD, Радоја
Домановића 23, 11000, Београд, RS
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

Bistril
(511) 5 офталмолошки препарати.
(210) Ж- 2022-1156

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) OPTIVID DOO BEOGRAD - VRAČAR ,
Ресавска 31, 11000, Београд, RS
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

MacuProtect
(511) 5 офталмолошки препарати.
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(210) Ж- 2022-1157

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) PREMIUM LIQUID DOO SUBOTICA, Ђорђа
Натошевића 44, 24000, Суботица, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(531) 05.03.16; 09.01.11; 24.17.02; 25.01.25; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03
(591) зелена, црвена, беж
(511) 16 xартија, картон ; штампане ствари; етикете
и налепнице за производе и амбалажа за паковање
производа, штампани каталози и маркетиншки
материјал; огласни панои од папира или картона;
памфлети; каталози; проспекти; летци, флајери;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја.
35
рекламирање преко плаката; дистрибуција
рекламног
материјала;
презентација
робе;
дистрибуција узорака; изнајмљивање огласних
материјала; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; рекламирање; рекламирање преко
телевизије; рекламирање преко радија; организовање
сајмова; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације; маркетинг; изнајмљивање билборда
[паноа за рекламирање]; писање текстова за
рекламне намене; оглашавање на отвореном; услуге
односа са медијима.
41
услуге разоноде; организовање и вођење
конференција; пружање услуга у области забаве и
разоноде; организовање изложби за културне или
образовне потребе; планирање забава [забава].
43 кетеринг хране и пића; услуге ресторана; услуге
хотела; услуге барова.
(210) Ж- 2022-1159

(220) 15.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) NM-Version d.o.o., Милешевска 36, стан 21,
11000, Београд, RS
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(210) Ж- 2022-1162

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.15; 27.05.24
(511) 33 алкохолни напици, коктели, вина, жестока
алкохолна пића.
41 организација забавних и културних догађаја,
манифестација и журки.
43 угоститељске услуге, услуге кафића, барова, и
ресторана.

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.15; 27.05.19
(511) 35 услуге промоције и маркетинга.
42 услуге модног дизајна.
43 угоститељске услуге, услуге кафића, барова, и
ресторана.

(220) 15.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) NM-Version d.o.o., Милешевска 36, стан 21,
11000, Београд, RS
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-1163

(210) Ж- 2022-1160

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) INDUSTRIJA PIVA DOO, Булевар
ослободилаца Чачка 105б, 32102, Чачак, RS
(540)

(531) 27.05.01
(511) 33 алкохолни напици, коктели, вина, жестока
алкохолна пића.
41 организација забавних и културних догађаја,
манифестација и журки.
43 угоститељске услуге, услуге кафића, барова, и
ресторана.

(531) 05.09.06; 05.09.12; 05.09.15; 05.09.24; 25.01.13;
26.04.18; 26.11.08; 27.05.02; 27.05.10; 28.05.00; 29.01.15
(591) беж, светло сива, црвена, зелена, жута, бела,
лила, црна
(511) 30 сирће.

(220) 15.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) NM-Version d.o.o., Милешевска 36, стан 21,
11000, Београд, RS
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

(210) Ж- 2022-1161

(220) 15.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) NM-Version d.o.o., Милешевска 36, стан 21,
11000, Београд, RS
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

(210) Ж- 2022-1164

(220) 15.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Aleksandra Nedeljković PR Dermology
Cosmetics, Булевар ослобођења 136/31,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.15; 27.05.19
(511) 35 услуге промоције и маркетинга.
42 услуге модног дизајна.
43 угоститељске услуге, услуге кафића, барова, и
ресторана.

ЗИС / RS / IPO
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(531) 02.09.17; 24.17.25; 26.04.01; 26.04.12; 26.04.14;
26.04.22; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10
(511) 3 козметички препарати за купање; козметичке
креме, лосиони за козметичку употребу; козметички
препарати за негу коже; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; средства за чишћење за интимну
личну хигијену, немедицинска; средства за
вагинално испирање за личну хигијену или
дезодорисање.

претраживање,
репродукцију
и
архивирање
снимљеног видеа и аудио записа; софтвер за
креирање виртуелних група сигурносних камера без
обзира на локацију хардвера; тастатуре за употребу
са уређајима и системима за надзор; електронске
публикације које се могу преузети у облику
приручника за употребу, корисничких водича,
памфлета и брошура о системима за надзор, за
употребу и намењене системима за надзор.

(210) Ж- 2022-1165

(210) Ж- 2022-1194

(220) 14.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) INDUSTRIJA PIVA DOO, Булевар
ослободилаца Чачка 105б, 32102, Чачак, RS
(540)

(220) 20.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Александар Милићевић, Нехруова 91, 11078,
Београд, RS
(740) Јаков Аврамовић, адвокат, Војводе Степе 357,
11041, Београд
(540)

(531) 01.15.09; 05.07.13; 25.01.06; 25.01.18; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, зелена, жута, окер, златна, бела
(511) 30 воћно сирће.
(210) Ж- 2022-1193

(220) 20.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Tyco Fire & Security GmbH, Victor von BrunsStrasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

EXACQ
(511) 9 рачунарски хардвер, односно сервери за
употребу са системима за надзор; рачунарски
софтвер за кодирање, снимање, декодирање,
умрежавање, архивирање, складиштење, управљање,
репродукцију и манипулацију распоредом видео и
аудио података са уређаја за надзор; софтвер који се
може
преузети
за
омогућавање
прегледа,
претраживања, репродукције и процене видео и
аудио података са уређаја за надзор на мобилним
телефонима, таблет рачунарима и ручним уређајима;
софтвер који се може преузети за активирање аларма
надзорних и сигурносних уређаја помоћу мобилних
телефона, таблет рачунара и ручних уређаја; хардвер
и софтвер за видео надзор који се користи за
кодирање, снимање, декодирање и мрежни видео и
аудио запис са сигурносних камера; софтвер за
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(531) 23.01.01; 25.05.01; 26.01.16; 26.01.21; 26.07.05;
27.01.11; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.13
(591) црна, црвена, бела
(511) 25 спортска одећа; спортска обућа; спортске
мајице, дресови; спортски шорцеви; одећа за рвање;
мајице; кимона.
28 спортска опрема.
41 часови борилачких вештина; услуге школе за
борилачке вештине; услуге тренинга физичке
кондиције; услуге теретане; услуге спортског
тренирања; услуге подучавања у области спорта;
услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге
забаве у виду такмичења у џиу-џици; услуге забаве у
виду такмичења у рвању; услуге забаве у виду
такмичења у мешовитим борилачким вештинама
(ММА); услуге забаве у виду такмичења у мау-таи;
услуге забаве у виду такмичења у кикбоксу; услуге
забаве у виду такмичења у борилачким вештинама;
услуге забаве у виду такмичења у боксу; услуге
забаве у виду такмичења из бразилске џиу¬џице;
тренинзи снаге и кондиције; суђење на спортским
догађајима; суђење на спортским такмичењима;
ЗИС / RS / IPO
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спортско тренирање; припрема и вођење спортских
догађаја; подучавање у области физичких вежби;
џиу¬џицу подучавање; подучавање самбо борилачке
вештине; подучавање мешовитих борилачких
вештина (ММА); подучавање мау таи; подучавање
кикбокса;
подучавање
борилачких
вештина;
подучавање бокса; организовање такмичења у рвању;
организовање спортских такмичења; организовање и
вођење спортских такмичења; организовање бокс
мечева; забава у виду такмичења у рвању; забава у
виду такмичења у дизању тегова; забава у виду
такмичења у боксу; забава у виду спортских
утакмица; забава у виду спортских турнира; забава у
виду спортских такмичења; забава у виду рвачких
клубова; вођење часова фитнес кондиције; вођење
часова фитнеса; вођење часова телесних вежби;
вођење спортских догађаја.
(210) Ж- 2022-1195

(220) 20.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) “HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME”, also
trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street, 151
25 Marousi, GR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 18.05.03; 25.05.03; 26.04.22; 26.11.13; 26.11.21;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13
(591) љубичаста (Пантоне 275 Ц), црвена (Пантоне
186 Ц), карбон сива (Царбон Паттерн)
(511) 4 мазива опште намене, ваздухопловна горива,
биодизел, биодизел гориво, гориво од биомасе,
запаљива горива, запаљива агломерисана горива,
запаљиви материјали, запаљиви производи, запаљиве
материје за употребу у апаратима за грејање,
помоћна средства за сагоревање (нафтни производи),
добијени од деривата сирове нафте, сирова нафта,
уље са унутрашњим сагоревањем, моторна уља,
екстра девичанска моторна уља, фосилна горива,
адитиви за гориво за спречавање таложења пепела у
апаратима за сагоревање фосилног горива, горива за
авионе, бродска горива, горива за гриловање, горива
од сирове нафте, мешавине горива, горива обогаћена
кисеоником (мешавине), лож уље, горива за
осветљење, горива од сирове нафте, горива добијена
од нафте, горива за употребу при роштињању, течна
горива, горива (укључујући моторна горива), лож
уље за грејање у домаћинству, гас уље (мазут) за

ЗИС / RS / IPO

Ж
грејање у индустрији, мазут, високооктански бензин,
угљоводонична једињења, угљоводонична горива,
индустријска уља и масти, мазива, индустријски
парафини, лака уља, бродска мазива, фосилна
горива, фосилна моторна горива, моторна горива,
адитиви за гориво (нехемијски), моторна уља,
бензин, нафта, нуспроизводи нафте, сирова и
прерађена нафта.
35 малопродајне и велепродајне услуге у вези са:
мазивима опште намене, горивима за ваздухопловство,
биодизелом, биодизел горивом, горивом од биомасе,
запаљивим горивима, запаљивим агломерисаним
горивима, запаљивим материјалима, запаљивим
производима, запаљивим материјама за употребу у
апаратима за грејање, производима за помоћ при
сагоревању (нафтни производи), производима сирове
нафте добијеним њиховим пречишћавањем, сировом
нафтом, уљем са унутрашњим сагоревањем, моторим
уљима, екстра девичанским моторним уљима, фосилним
горивима, адитивима за горива за спречавање таложења
пепела у апаратима за сагоревање фосилних горива,
горивима за авионе, бродским горивима, горивима за
употребу при гриловању, горивима од сирове нафте,
мешавином горива, горивима обогаћеним кисеоником
(мешавине), лож уљима, горивима за осветљење,
горивима добијеним од нафте, горивима за употребу при
роштиљању, течним горивима, горивима (укључујући
моторна горива), мазутом, мазутом за грејање
домаћинстава, гас уљем (мазут) за грејање у индустрији,
високооктанским
бензином,
угљоводоничним
једињењима, угљоводоничним горивима, индустријским
уљима
и мастима,
мазивима,
индустријским
парафинима, лаким уљима, бродским мазивима,
фосилним горивима, фосилним моторним горивима,
моторним горивима, адитивима за гориво (нехемијским),
моторним уљима, бензином, нафтом, нуспроизводима
нафте, сировом и прерађеном нафтом.
(210) Ж- 2022-1196

(220) 20.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) ЕПАРХИЈА БРАНИЧЕВСКА , Хајдук
Вељкова 2, Пожаревац, RS
(540)
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Ж
(531) 25.01.25; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.21; 27.05.24;
28.05.00; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07
(591) бела, браон, златна
(511) 3
козметичка млека; козметичке креме;
козметички гелови; козметички лосиони; козметички
препарати; козметички caпуни; козметички серуми;
козметички сетови; козметичка уља за кожу;
козметичке креме за кожу; козметичке креме за лице
тело; козметичке креме за негу; козметичке креме за
негу коже; козметичке креме за руке; козметичке
креме и лосиони; козметички лосиони за лице;
козметички лосиони за кожу; козметички лосиони за
негу коже; козметички, препарати за лице и тело;
лосиони за козметичку употребу; млеко за тело за
козметичке потребе; млеко за лице и тело за
козметичке потребе; мирисна уља; козметичка уља;
ароматична уља [етарска уља]; природна етарска
уља; мириси за аутомобиле.
4 свеће; воштане свеће; мирисне свеће; свеће за
молитву; свеће лојанице; фитиљи за свеће; црквене
свеће; восак за прављење свећа; кратке округле
свеће; мирисне свеће за арома терапију; пчелињи
восак за производњу свећа; свеће и фитиљи за
осветљавање; фитиљи за свеће за расвету.
6 обични метали и њихове легуре; скулптуре од
обичних метала; статуе од обичних метала; фигуре
од обичних метала; уметничка дела од обичних
метала; мали метални гвожђарски производи.
9 апарaти за снимање видео записа; апарати за
снимање звука; апарати за снимање звука или слике;
апарати за снимање и репродукцију звука; апарати за
снимање слике; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука; апарати за снимање, пренос или
репродукцију слике; апарати за емитовање, снимање,
пренос или репродукцију звука или слике; апарати за
снимање, чување, пренос и репродукцију звука и
слике; апарати и инструменти за снимање, пренос
или репродукцију i звука или слике; апарати за
снимање, пренос, обраду и репродукцију звука,
слике или података; апарати и инструменти за
снимање, пренос или репродукцију звука, података
или слике; магнетни носачи података, дискови за
снимање; компакт-дискови; дигитални компактдискови; компакт-дискови [аудио и видео];
снимљени компакт дискови; компакт-дискови, DVDдискови и други медији за дигитално снимање;
компакт диско ви, DVD и други дигитални носачи
података; рачунарски програми и софтвер.
14 привесци за кључеве од племенитих метала
[дрангулије или привесци]; неметални привесци за
кључеве; привесци за кључеве од коже; привесци за
кључеве у облику плочица; привесци за кључеве од
метала; привесци за кључеве од неплеменитих
метала; привесци за кључеве од вештачке коже;
привесци за кључеве [прстенови за кључеве са
ситним украсима или украсним привесцима].
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16 књиге; верске књиге; штампане књиге; књиге са
причама; књиге са подацима; књиге црквених
песама.
18
кожа имитација коже; имитација коже;
животињска кожа; кутије од коже или вештачке
каже; торбе од коже и вештачке коже; футроле од
коже или вештачке коже; торбе [коверте, кесе] од
коже за паковање; торбе [омоти, кесе] од коже за
паковање робе; кожне торбе; кожне торбе, за
паковање; кожни путни кофери; путне торбе [кожна
галантерија.
20 јастук.
21 кућне или кухињске справе и посуде; кућне,
кухињске и посуде за кување; кућни и кухињски
прибор; прибор и посуде за кућну и кухињску
употребу; сунђери; кристал [стакларија]; стакларија,
порцелан
и
грнчарија;
бојена
стакларија.
24 текстил и замене за текстил; кућни текстил;
кухињски убруси од текстила; марамице од текстила;
пешкири од текстила; салвете од текстила, стоне;
столњаци од текстила; текстил на роба за употребу у
домаћинству; текстилни материјали израду одеће;
текстилни пешкири за купатило; текстилни пешкири
за руке; текстилни прекривачи за намештај; тканине
за столове, текстилне; прекривачи за кревете;
свилено платно за везење; тканине од мешавине
свиле и памука; тканине од предене свиле; тканине
од вештачке свиле; мешана тканина на бази свиле;
прекривачи за намештај; прекривачи за јастуке;
декоративни прекривачи.
25 одећа; обућа; покривала за главу.
29 месо; риба, обрађена; месо, риба, живина и
дивљач;
месне
прерађевине;
конзервисано,
замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; џемови;
компоти; желеи; џемови, компоти; јаја; млеко;
животињско млеко; козје млеко; кравље млеко;
млеко и млечни производи; јестива уља и масти.
30 хлеб; брашно за хлеб; хлеб, колачи и посластице;
мед; мед са лековитим биљем; шећер, мед, меласа;
шећер, мед, шеће ни сируп.
31
риба, жива; живина, жива; пољопривредни
производи; саднице; свеже воће и поврће, свеже
зачинско биље; свеже воће и поврће; свеже биљке у
саксији; свеже јагоде; семе; семе за пољопривредне
потребе; семе за садњу; семе за сејање; семе за
узгајање воћних култура; семе за узгој биљака;
семенке за узгајање биљака; семенке за узгајање
поврћа; семенке ражи; семе пшенице; семе траве;
сирови
и
непрерађени
пољопривредни,
аквакултурни,
хортикултурни
и
шумарски
производи; живе животиње; јестиве водене
животиње, живе; храна за животиње.
33
алкохолна пића; жестока пића с укусима
[алкохолна пића]; жестока алкохолна пића
[дестилована]; алкохолна пића која садрже воће;
алкохолна
пића
на
бази
шећерне
трске.
ЗИС / RS / IPO
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39 транспортне услуге; паковање робе; складиштење
робе; организација путовања; организација и
резервација излета; организација и резервација
путовања; организација и резервација екскурзија;
организација превоза и путовања; организација
превоза
и
складиштења
робе.
40
обрађивање материјала (бојење одеће).
41 вођење образовних курсева; вођење образовних
семинара;
издавање
образовних
материјала;
образовне и забавне услуге; организовање и вођење
образовних догађаја; организовање образовних
курсева; припремање обуке; разонода; услуге
разоноде; услуге за рекреацију и разоноду; спортске
и
културне
активности;
издавање
књига;
изнајмљивање
књига;
онлајн
публикације
електронских
књига;
уређивање
књига
и
електронских публикација; уређивање електронских
књига; услуге позајмљивања књига у библиотекама;
издавање и уређивање књига, новина и часописа;
онлајн издавање електронских књига и часописа;
издавање и уређивање штампаног материјала, књига,
новина и периодичних часописа осим за рекламне
потребе.
43 привремени смештај; привремени смештај који
пружају центри за социјализацију; услуге пријема за
привремени смештај; организовање долазака и
одлазака]; услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2022-1197

(220) 20.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Виногради и винарија Величковић д.о.о.,
Крушевачка 26, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 27.01.12; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.02
(591) златна
(511) 16 папир; постери; огласни панои од папира
или картона; штампани материјал; памфлети; жигови
[печати]; картон; каталози; омоти за папир; кљиге;
корице; корице [канцеларијски материјал]; и коверте;
печати; формулари [штампани]; канцеларијски
материјал изузев намештаја; шаблони [од папира];
штампане ствари; кљижице; амбалажа за флаше од
папира или картона; омотачи за флаше од картона

ЗИС / RS / IPO

Ж
или папира; натписи од папира или картона;
налепнице.
20 плута за флаше; поклопци за флаше неметалне;
чепови за боце неметалне; бурад која нису од метала;
бурад неметална.
21 флаше (боце).
33 алкохолна пића; вино и ракија.
(210) Ж- 2022-1198

(220) 20.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Ave&Vetmedic d.o.o., Петра Лековића 6,
Београд, RS
(540)

CIPROAVE
(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)
L99за људе и животиње; фластери, материјали за
завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска
смола; дезинфекциона средства; препарати за
уништавање животињских штеточина; фунгициди,
хербициди.
(210) Ж- 2022-1203

(220) 21.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Veterinarska apoteka PlusPlus d.o.o., Булевар
Михајла Пупина 10а, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 03.01.06; 03.01.08; 03.01.24; 26.01.15; 26.01.19;
26.01.22; 26.02.08; 27.05.01; 27.05.13
(511) 5 пелене за кућне љубимце.
18 огрлице, повоци и одећа за животиње.
20 лежајеви за кућне љубимце.
(210) Ж- 2022-1219

(220) 24.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH

69

Ж
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.09;
27.05.10
(591) тамно сива, светло сива, бела
(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.
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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- 2022-1221

(220) 24.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(210) Ж- 2022-1220

(220) 24.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel , CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.01; 09.05.15; 14.05.23; 26.04.05; 26.05.01;
26.05.22; 27.01.11; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, светло сива, тамно сива
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
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(531) 03.01.02; 09.05.15; 14.05.23; 24.01.05; 24.01.19;
24.09.03; 26.04.05; 26.04.16; 26.04.18; 26.05.01;
27.03.15; 27.05.03; 29.01.15
(591) црна, бела, црвена, бордо, сива, плава
(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- 2022-1223

(220) 24.06.2022.
(442) 29.07.2022.
ЗИС / RS / IPO
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(731) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, London, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете;
тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне машинице
за мотање цигарета; ручне машинице за пуњење
папирних туба дуваном; електронске цигарете; патрони
(кертриџи) за електронске цигарете; течност за
електронске цигарете; производи од дувана који се
загревају; уређаји и њихови делови који служе за
загревање дувана који се удише; замене дувана које се
удишу; цигарете које садрже замене дувана; табакере;
кутије за цигарете; снус са дуваном; бурмут са дуваном;
снус без дувана; бурмут без дувана; врећице никотина
без дувана за оралну употребу (које нису за употребу у
медицини).

(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24
(511) 34 дуван, сиров или прерађен; производи од
дувана; замене за дуван (које нису за употребу у
медицини); сва наведена роба за загревање али не за
паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и
њихови делови који служе за загревање дувана.

(210) Ж- 2022-1231

(210) Ж- 2022-1225

(220) 24.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) MDES AIR CONDITIONER DOO, Житна 19,
11272, Београд (Добановци), RS
(540)

(531) 26.05.01; 26.05.12; 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, зелена
(511) 11 инсталације и апарати за вентилацију
[климатизацију].
37 инсталирање и поправљање расхладне опреме.
(210) Ж- 2022-1228

(220) 24.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(220) 27.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) British American Tobacco Exports B.V.,
Handelsweg 53 A, Amstelveen 1181 ZA, Benelux, NL
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 25.07.21; 26.03.04; 26.03.23; 26.07.18; 26.11.03;
26.11.09; 27.05.01; 29.01.15
(591) црвена, окер, плава, тамно плава, сива, црна, бела
(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен; резани
дуван; дуван за луле; производи од дувана; замене за
дуван (које нису за употребу у медицини); цигаре;
цигарилоси; упаљачи за цигарете за пушаче; упаљачи за
цигаре за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир
за цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске цигарете;
течност за електронске цигарете; производи од дувана
који се загревају.
(210) Ж- 2022-1232

(220) 27.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар
ослобођења 137, 11000, Београд , RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

HYPER AIR
(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи;
ЗИС / RS / IPO
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(531) 02.09.04; 24.17.25; 27.03.02; 27.05.09; 27.05.12; 28.07.00
(511) 3
немедицински сапуни; козметички
производи за негу коже; производи и препарати за
негу лепоте; шминка; козметика за очи;
немедицински балзами; лосиони за хидратацију;
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; козметика за
наношење и одржавање индивидуалних продужетака
обрва; лепак за причвршћивање индивидуалних
продужетака
обрва;
козметички
пигменти;
производи за чишћење обрва; козметички препарати
за употребу на обрвама; козметички производи за
обрве;
немедицински козметички препарати;
козметичке креме, гелови и лосиони; лажне обрве;
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 као
одстрањивачи обрва; гелови као одстрањивачи
обрва; декоративне налепнице за козметичке сврхе;
препарати за уклањање боја; пудер за шминкање;
производи за шминкање; козметичке оловке; оловке
за обрве; ајлајнери; ајлајнери за обрве; талк пудер;
козметичке маске; маске за обрве; уља за обрве;
пудери и пилинг за обрве; 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
анти
бактеријски
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; парфимерија; козметички препарати
за брушење; козметички препарати за оштрење.
5
фармацеутски и медицински препарати;
фармацеутски лекови; медицинске креме за лечење
дерматолошких проблема; медицински препарати за
негу коже у сврхе естетске медицине; фармацеутски
препарати за лечење поремећаја коже; фармацеутски
препарати за негу коже; фармацеутски препарати
који се продају у претходно напуњеним
шприцевима; ензими за медицинску употребу;
медицински препарати за уклањање тетоважа;
аналгетске креме за локалну примену; адстригенти за
72

Гласник интелектуалне својине 2022/7
Intellectual Property Gazette 2022/7
медицинске намене; алкохол за фармацеутске
намене;
алкохоли
за
топикалну
употребу;
алуминијум ацетат за фармацеутску употребу;
аналгетици; локални анестетици; антибактеријска
средства за чишћење; антибактеријски гелови;
антибиотске креме; препарати за чишћење коже за
медицинске потребе; вата за медицинску употребу;
газа за медицинску употребу; влажне медицинске
марамице; вишенаменски медицински балзами
против болова; дермални филери за убризгавање;
дијагностички агенси, препарати и супстанце за
медицинске потребе; гелови, креме и раствори за
дерматолошку употребу; дезинфекцијске марамице
за једнократну употребу; креме за дерматолошку
употребу; локални гелови за медицинску и
терапеутску употребу; санитарни препарати за
употребу у медицини; дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини; дијететски
додаци за људе; додаци исхрани са козметичким
дејством; фластери, материјали за завијање;
дезинфекциона средства.
8 ручни апарати и инструменти, њихове компоненте
и опрема, за трајну шминку; кетриџи за игле и
рукохвати за кетриџе за игле; апарати и
инструменти, њихове компоненте и опрема, за
тетовирање; ручни апарати за убризгавање
супстанци у кожу и испод коже, за козметичке сврхе;
апарати и инструменти за стимулацију људске коже
за козметичке сврхе, компоненте и додаци за њих;
апарати и инструменти, њихови делови, додаци и
опрема, за микронидлинг и микробладинг третмане;
игле за тетовирање; игле за трајну шминку; игле за
трајну шминку; једнократни кетриџи за игле;
једнократне игле за трајну шминку; микронидлинг
игле; сечива (ручни алат); пиштољи за трајну
шминку; ручни апарати за тетовирање и трајну
шминку; опрема за апарате за трајну шминку; делови
за апарате за тетовирање и за трајну шминку, наиме
кетриџи са иглама за једнократну употребу,
једнократне тубе за тетоважу, рукохвати, кетриџи;
опрема за тетоважу обрва, наиме мешачи мастила,
бочице за мастила и поклопци за боје; ручни алати и
инструменти, нарочито, маказе, пинцете, сечива за
ручне алате, шила, ручни алати за обележавање
центара, игле за пробијање, клешта хватаљке,
појасеви за држање алата, дршке за ручне алате који
се покрећу ручно, дршке сечива, турпије; ручне
бушилице које се ручно покрећу; бријачи; неелектричне ручне справе које се користе у
третманима за обрве; ручни алати за одређивање
облика
обрва;
инструменти
за
наношење
индивидуалних продужетака обрва; не-електричне
ручне справе за негу обрва; ручне справе за употребу
у козметици.
41 организовање такмичења у лепоти у области
козметике, трајне шминке, микронидлинг и
ЗИС / RS / IPO
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микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење колоквијума, конгреса,
конференција, изложби, семинара и симпозијума за
културне и едукативне сврхе, наиме у области
здравља, начина живота, козметике, трајне шминке,
микронидлинг
и
микробладинг
третмана,
мезотерапије и тетоважа; услуге обуке у вештинама
примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
организовање и вођење обука и радионица за
примену козметике, трајне шминке, микронидлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
практични
тренинзи
путем
обука
путем
демонстрације за примену козметике, трајне шминке,
микронидлинг
и
микробладинг
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; едукација и тренинзи за
мезотерапију;
едукација
и
тренинзи
за
микронидлинг;
едукација
и
тренинзи
за
микробладинг; публикација књига и текстова, осим
рекламних текстова; публикација едукативног
материјала за обуку у области примене козметике,
трајне шминке, микронидлинг и микробладинг
третмана, мезотерапије и тетоважа; услуге
омогућавања коришћења електронских публикација
у области примене козметике, трајне шминке,
микронидлинг
и
микробладинг
третмана,
мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних
услуга у области примене козметике, трајне шминке,
микронидлинг
и
микробладинг
третмана,
мезотерапије и тетоважа; практични тренинзи путем
обука путем демонстрације у области неге обрва;
професионално усмеравање у области неге обрва;
информисање, саветовање и консултације у области
примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења он-лине часописа,
наиме блогови који садрже информације у области
примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и
микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа;
услуге омогућавања коришћења он-лине видео
материјала који садржи информације у области
примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и
микробладинг 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 услуге лепоте, медицинске и козметичке услуге;
козметичке услуге наношење трајне шминке; услуге
тетовирање;
услуге
микробладинга;
услуге
ЗИС / RS / IPO
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микронидлинга; салони лепоте; салони за обрве;
скраћивање обрва; 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 микронидлинг медицинске и козметичке услуге,
медицинске и козметичке терапије и третмани у области
микронидлинга; услуге које се односе на наношење
трајне шминке и тетоважа; саветовање и информисање у
вези са негом лепоте; информисање у вези са
козметиком; консултације и саветовање у вези са негом
обрва; услуге терапије лепоте; услуге боди арта;
консултације, информисање и саветовање које се односе
на све горе наведене услуге.
(210) Ж- 2022-1233

(220) 27.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) BJ Acquisition LLC, 52-16 Barnett Avenue,
Long Island City, New York 11104, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

BETSEY JOHNSON
(511) 16 канцеларијски материјал; свеске са празним
листовима; блокови за цртање; празни дневници за
писање; кесе за поклоне; кутије за поклоне; стоне
кутије за канцеларијски материјал; папирне салвете.
20 неметалне кутије за складиштење за општу
употребу.
21 папирне чаше; посуђе; посуде за употребу у
домаћинству.
(210) Ж- 2022-1234

(220) 27.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) BJ Acquisition LLC, 52-16 Barnett Avenue,
Long Island City, New York 11104, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

LUV BETSEY BY BETSEY
JOHNSON
(511) 16 канцеларијски материјал; свеске са празним
листовима; блокови за цртање; празни дневници за
писање; кесе за поклоне; кутије за поклоне; стоне
кутије за канцеларијски материјал; папирне салвете.
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20 неметалне кутије за складиштење за општу
употребу.
21 папирне чаше; посуђе; посуде за употребу у
домаћинству.
(210) Ж- 2022-1237

(220) 28.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Chery Automobile Co., Ltd.,, 8 Changchun
Road, Economy & Technology Development Zone, ,
Wuhu City, Anhui Province,, CN
(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32 ,
11070, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 12
вагони; аутомобили; пропулзиони
механизми за сувоземна возила; електрична возила;
гуме за точкове возила; мотоцикли; зупчаници за
копнена возила; путнички аутобуси; камиони;
трамваји; куће на точковима [каравани]; кутије
мењача за копнена возила; точкови за возила.
(210) Ж- 2022-1238

(220) 28.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1
Water Street , London WC2R 3LA, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

VUSE GO MAX
(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи
за пушаче; шибице; производи за пушаче; папир за
цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете;
џепне машинице за мотање цигарета; ручне
машинице за пуњење папирних туба дуваном;
електронске цигарете; патрони (кертриџи) за
електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају;
уређаји и њихови делови који служе за загревање
дувана; замене дувана које се удишу; цигарете које
садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете;
снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без
дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без
дувана за оралну употребу (које нису за употребу у
медицини).
(210) Ж- 2022-1239
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(220) 28.06.2022.
(442) 29.07.2022.

(731) Марина Матић and Ивана Солунац,
Алексиначких рудара 12, 11000, Београд, RS i Матеје
Вуковића 4, 11000, Београд, RS
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 18.03.23; 26.03.04; 26.15.07; 27.05.01; 29.01.04
(591) тегет, бела
(511) 35 вођење послова; пословно управљање;
пословно
истраживање;
ревизија
пословања;
канцеларијски послови; проналажење особља;
психолошко тестирање за избор запослених; услуге
корпоративне комуникације.
36 финансијске анализе; финансијске консултације;
пружање финансијских информација.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; академије
(образовне); учење на даљину; издавање текстова,
осим рекламних текстова; настава; 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; коучинг у
области професионалног развоја базираног на
лидерским вештинама; писање текстова; обука
(тренирање); подучавање; организовање и вођење
образовних форума уживо; пренос знања и искуства
(обучавање).
(210) Ж- 2022-1240

(220) 28.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Eupharm phc d.o.o., Билећка 37, 11042,
Београд, RS
(540)

(531) 24.13.01; 24.13.14; 26.11.02; 26.11.06; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.04; 29.01.06

ЗИС / RS / IPO
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(591) нијансе плаве, сива
(511) 35
aгенције за увоз и извоз робе;
административна обрада компјутеризованих захтева
за куповину; административна обрада наруџбеница
за
куповину;
административне
услуге;
административне услуге везане за царињење;
административне услуге које се односе на давање
упута пацијенти ма; административне услуге које се
односе на стоматолошко здравствено осигурање;
административне услуге које се односе на упућивање
пацијената на болничко лечење; административне
услуге у вези са упућивањем на лечење;
административно
управљање
болницама;
административно
управљање
здравственим
клиникама; анализирање трошкова у вези са
одлагањем, уклањањем, руковањем и рециклирањем
отпада; вођење досијеа и картотека о здравственом
стању појединца; вођење досијеа и картотека о
историји болести појединца; вођење медицинске
документације и историје болести пацијента;
директан
маркетинг;
директно
оглашавање;
дистрибуција производа у рекламне сврхе;
дистрибуција проспеката и узорака; дистрибуција
рекламног материјала; дистрибуција узорака;
интернет
маркетинг;
истраживање
тржишта;
истраживање тржишта из области козметике,
парфимерије
и
производа
за
улепшавање;
истраживање
тржишта
у
рекламне
сврхе;
консултантске и саветодавне услуге које се односе на
регрутовање особља; консултантске и саветодавне
услуге које се односе на систематизацију особља,
запошљавање и управљање; консултантске услуге за
спољну трговину; консултантске услуге у вези са
пословним управљањем на пољу услуга транспорта и
доставе; консултантске услуге у вези са
рекламирањем у штампи; консултације везане за
вођење послова који се односе на стратегију,
рекламирање, производњу, особље и малопродају;
консултације у вези са избором особља;
консултације у вези са пословним организовањем;
маркетинг; маркетиншке и промотивне услуге;
маркетиншке услуге које се односе на козметичке
производе; маркетиншке услуге које се односе на
фармацеутске производе; маркетиншке услуге у вези
са
стоматологијом;
објављивање
рекламног
материјала; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; оглашавање; оглашавање и
промотивна продаја у вези са робом и услугама;
оглашавање и промотивна продаја у вези са робом и
услугама доступним на интернету; оглашавање и
промотивна
продаја
услуга;
оглашавање
фармацеутских производа и ин вим снимљених
производа;
онлајн
маркетинг;
организација
рекламних догађаја; организовање догађаја, изложби,
сајмова и приредби за комерцијалне, промотивне и
рекламне потребе; организовање и вођење
ЗИС / RS / IPO

Ж
презентације производа; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; органиэовање
изложби и догађаја за комерцијалне или рекламне
потребе; организовање и одржавање сајмова и
манифестација за пословне и маркетиншке потребе;
организовање
сајмова;
оријентација
бренда;
партнерски маркетинг; писање рекламних текстова;
писање текстова за рекламне намене; планирање
маркетиншких стратегија; помоћ у пословном
администрирању; помоћ у пословном управљању;
пословна админитрација на пољу услуга превоза и
доставе; пословна истраживања; пословне процене;
пословни маркетинг; пословни савети и саветовање;
пословно и маркетиншко истраживање; пословно
истраживање и анкетирање; пословно саветовање и
услуге пословног информисања које се пружају
предузећима; пословно управљање; пословно
управљање
болницама;
пословно
управљање
ветеринарском праксом; пословно управљање за
професионалне спортисте; пословно управљање за
спортисте; пословно управљање и организационо
саветовање; пословно управљање програмима и
услугама за надокнаду трошкова лекова и услуга;
пословно управљање програмима и услугама за
надокнаду штете из области фармације; преглед
трошкова здравствене неге; преговарање о
уговорима са обвезницима здраствене заштите;
представљање производа у рекламне сврхе;
представљање роба и услуга путем електронских
средстава;
презентација
робе;
прикупљање
информација у компјутерске базе података;
прикупљање медицинских извештаја; прикупљање
научних
информација;
прикупљање
научних
информација у компјутерску базу података;
прикупљање података о истраживању тржишта;
прикупљање података о токсикологији; прикупљање
података о токсикологији у компјутерску базу
података; прикупљање статистичких података;
прикупљање статистичких података који се односе
на коришћење здраственог система; припремање и
рекламирање за друге; припремање промотивног
материјала намењеног за продају за друге;
припремање услужног оглашавања за друге;
припрема
рекламних
кампања;
производња
рекламних филмова; промотивне и рекламне услуге;
промоција продаје за друге; професионалне пословне
консултације; пружање административне помоћи
апотекама за потребе руковођења списком лекова;
пружање клијентима информација које се односе на
козметику; пружање комерцијалних информација
купцима; пружање комерцијалних информација
путем глобалне рачунарске мреже; пружање
маркетиншких услуга које се односе на
парфимеријске производе; пружање помоћи у
области пословне промоције; пружање пословних и
маркетиншких информација; пружање рекламног
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простора у часописима; пружање савета из области
пословне ефикасности; пружање савета из области
пословног управљања и маркетинга; пружање савета
који се односе на рекламирање хемијских производа;
пружање савета потрошачима; пружање савета
потрошачима у вези са производима који се односе
на козметику; пружање услуга управљања људским
ресурсима и регрутовање радне снаге за друге;
рачунарско вођење медицинске документације и
датотека; рекламирање на радију; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламне услуге које се односе на продају робе;
рекламне услуге које се односе на фармацеутске
производе; саветовање за рекламу и маркетинг;
саветодавне услуге у пословном управљању;
управљање медицинским трошковима; управљање
плановима унапред плаћене здравствене заштите;
управљање трошковима у здравству; уређење
уговора, за друге, за куповину и продају робе и
услуга; услуге агенција за увоз и извоз; услуге
велепродаје везане за апарате из области медицине;
услуге велепродаје везане за ветеринарске
инструменте; услуге велепродаје везане за
ветеринарске препарате и производе; услуге
велепродаје везане за дијететске препарате; услуге
велепродаје везане за додатке исхрани; услуге
велепродаје везане за конац; услуге велепродаје
везане за лубриканте; услуге велепродаје везане за
медицинске инструменте; услуге велепродаје везане
за опрему за извођење физикалне терапије; услуге
велепродаје везане за папирне производе за
једнократну употребу; услуге велепродаје везане за
препарате за негу животиња; услуге велепродаје
везане за препарате за чишћење; услуге велепродаје
везане за прибором за улепшавање животиња; услуге
велепродаје везане за прибором за улепшавање
људи; услуге велепродаје везане за производе за
чишћење; услуге велепродаје везане за санитарне
инсталације; услуге велепродаје везане за санитарну
опрему; услуге велепродаје везане за сексуална
помагала; услуге велепродаје везане за спортске
производе; услуге велепродаје везане за средства за
личну хигијену; услуге велепродаје везане за уређаје
за заштиту слуха; услуге велепродаје везане за
уређаје за сунчање; услуге велепродаје везане за
хигијенски прибор за људе; услуге велепродаје
дијететских препарата; услуге велепродаје додатака
исхрани;
услуге
велепродаје
медицинских
инструмената; услуге велепродаје медицинских
уређаја; услуге велепродаје препарата за негу
животиња; услуге велепродаје препарата за
чишћење; услуге велепродаје прибора за хигијену за
животиње; услуге велепродаје прибора за хигијену за
људе; услуге велепродаје санитарне опреме; услуге
велепродаје сексуалних помагала; услуге велепродаје
тоалетних производа; услуге велепродаје у вези са
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ветеринарским инструментима; услуге велепродаје у
вези са дијететским препаратима; услуге велепродаје
у вези са додацима исхрани; услуге велепродаје у
вези са медицинским инструментима; услуге
велепродаје у вези са медицинским уређајима;
услуге велепродаје у вези са посипом за животиње;
услуге велепродаје у вези са .. препаратима за негу
животиња; услуге велепродаје у вези са препаратима
за чишћење; услуге велепродаје у вези са санитарном
опремом; услуге велепродаје у вези са сексуалним
помагалима; услуге велепродаје у вези са уређајима
за заштиту слуха; услуге велепродаје у вези са
уређајима за тамњење коже; услуге велепродаје у
вези са хигијенским прибором за животиње; услуге
велепродаје у вези са хигијенским прибором за људе;
услуге велепродаје уређаја за заштиту слуха; услуге
велепродаје уређаја за тамњење коже; услуге
велепродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге електронске обраде података које се односе
на информације о здравственом систему; услуге
издавања рачуна за медицинске услуге болница;
услуге издавања рачуна за медицинске услуге
доктора; услуге издавања рачуна из области
здравствене неге; услуге које се односе на
фармацеутске производе за третман дијабетеса;
услуге
компјутеризованог
наручивања
преко
интернета;
услуге
малопродаје
везане
за
ветеринарске инструменте; услуге малопродаје
везане
за
ветеринарске
препарате;
услуге
малопродаје везане за ветеринарске препарате и
производе;
услуге
малопродаје
везане
за
ветеринарске производе; услуге малопродаје везане
за ветеринарске уређаје; услуге малопродаје везане
за дијететске препарате; услуге малопродаје везане
за додатке исхрани; услуге малопродаје везане за
медицинске инструменте; услуге малопродаје везане
за медицинске уређаје; услуге малопродаје везане за
опрему за физикалну терапију; услуге малопродаје
везане за препарате за негу животиња; услуге
малопродаје везане за производе за чишћење; услуге
малопродаје везане за сексуална помагала; услуге
малопродаје везане за спортске производе; услуге
малопродаје везане за спортску опрему; услуге
малопродаје везане за средства за хигијену; услуге
малопродаје везане за уређаје за заштиту слуха;
услуге малопродаје везане за уређаје за тамњење
коже; услуге малопродаје ветеринарских препарата и
производа; услуге малопродаје ветеринарских
уређаја; услуге малопродаје дијететских препарата;
услуге малопродаје додатака исхрани; услуге
малопродаје и велепродаје за козметику; услуге
малопродаје и велепродаје за козметику, тоалетне
потрепштине, пасте за зубе, сапуне и детерџенте;
услуге малопродаје и велепродаје за пасте за зубе;
услуге малопродаје и велепродаје за пушачке
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реквизите; услуге малопродаје и велепродаје за сапуне;
услуге малопродаје и велепродаје за тоалетне
потрепштине; услуге малопродаје или велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и санитарних препарата
и медицинског материјала; услуге малопродаје које
пружају продавнице цигарета; услуге малопродаје које
се пружају путем мрежа компјутерске комуникације;
услуге малопродаје медицинских инструмената; услуге
малопродаје медицинских уређаја; услуге малопродаје
опреме за физикалну терапију; услуге малопродаје
папирних производа за једнократну употребу; услуге
малопродаје прибора за хигијену за животиње; услуге
малопродаје прибора за хигијену за људе; услуге
малопродаје производа за негу животиња; услуге
малопродаје пружене од стране апотека; услуге
малопродаје санитарне опреме; услуге малопродаје
сексуалних помагала; услуге малопродаје спортских
производа; услуге малопродаје тоалетних производа;
услуге малопродаје у вези са ветеринарским
инструментима; услуге малопродаје у вези са
ветеринарским препаратима; услуге малопродаје у вези
са ветеринарским препаратима и производима; услуге
малопродаје у вези са ветеринарским производима;
услуге малопродаје у вези са ветеринарским уређајима;
услуге малопродаје у вези са дијететским препаратима;
услуге малопродаје у вези са додацима исхрани; услуге
малопродаје у вези са медицинским апаратима; услуге
малопродаје у вези са медицинским инструментима;
услуге малопродаје у вези са опремом за физикалну
терапију; услуге малопродаје у вези са папирним
производима за једнократну употребу; услуге
малопродаје у вези са препаратима за негу животиња;
услуге малопродаје у вези са препаратима за чишћење;
услуге малопродаје у вези са санитарном опремом;
услуге малопродаје у вези са сексуалним помагалима;
услуге малопродаје у вези са спортском опремом;
услуге малопродаје у вези са уређајима за заштиту
слуха; услуге малопродаје у вези са уређајима за
тамњење коже; услуге малопродаје у вези са
хигијенским прибором за животиње; услуге
малопродаје у вези са хигијенским прибором за људе;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге обраде података из области здравствене неге;
услуге обраде података [канцеларијски послови];
услуге
онлајн
велепродаје
ветеринарских
инструмената;
услуге
онлајн
велепродаје
ветеринарских препарата; услуге онлајн велепродаје
ветеринарских производа; услуге онлајн велепродаје
ветеринарских уређаја; услуге онлајн велепродаје
дијететских препарата; услуге онлајн велепродаје
додатака исхрани; услуге онлајн велепродаје
медицинских инструмената; услуге онлајн велепродаје
медицинских уређаја; услуге онлајн велепродаје
опреме за извођење физикалне терапије; услуге онлајн
велепродаје препарата за негу животиња; услуге онлајн
ЗИС / RS / IPO

Ж
велепродаје препарата и производа из области
ветеринарства; услуге онлајн велепродаје прибора за
одржавање хигијене животиња; услуге онлајн
велепродаје прибора за одржавање хигијене људи;
услуге онлајн велепродаје сексуалних помагала; услуге
онлајн велепродаје уређаја за заштиту слуха; услуге
онлајн велепродаје уређаја за сунчање; услуге онлајн
малопродаје ветеринарских инструмената; услуге
онлајн малопродаје ветеринарских препарата; услуге
онлајн малопродаје ветеринарских производа; услуге
онлајн малопродаје ветеринарских производа и
препарата; услуге онлајн малопродаје ветеринарских
уређаја; услуге онлајн малопродаје дијететских
препарата; услуге онлајн малопродаје додатака
исхрани; услуге онлајн малопродаје медицинских
апарата; услуге онлајн малопродаје медицинских
инструмената; услуге онлајн малопродаје опреме за
физикалну терапију; услуге онлајн малопродаје
прибора за хигијену животиња; услуге онлајн
малопродаје прибора за хигијену људи; услуге онлајн
малопродаје сексуалних помагала; услуге онлајн
малопродаје уређаја за заштиту слуха; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге
помоћи, саветовања и консултација у вези са
организовањем
пословања;
услуге
пословне
администрације из области здравствене неге; услуге
пословне администрације из области транспорта;
услуге пословног руковођења у вези са маркетиншким
активностима и пласирањем нових производа; услуге
пословног саветовања из области транспорта и
испоруке; услуге пословног управљања и консултација;
услуге посредовања у трговини; услуге праћења
тржишта; услуге рекламе и маркетинга; услуге
рекламирања преко интернета; услуге рекламирања
ради подизања свести јавности о болестима; услуге
рекламирања ради подизања свести јавности о
медицинским
питањима;
услуге
служби
за
запошљавање у вези са запошљавањем лекара и
медицинских сестара; услуге тражења квалификованих
кадрова [услуге "headhunting"-a]; услуге транскрипције
у области медицине [канцеларијски послови]; циљни
маркетинг.
(210) Ж- 2022-1241

(220) 28.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Eupharm phc d.o.o., Билећка 37, 11042,
Београд, RS
(540)
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(531) 05.03.13; 05.05.20; 24.13.01; 24.13.14; 25.05.05;
26.04.04; 26.04.09; 27.05.01; 29.01.04
(591) нијансе плаве
(511) 3
вишенаменски препарати за чишћење;
влажне козметичке марамице; влажне марамице за
бебе за козметичке потребе; влажни или
импрегнирани јастучићи, убруси или марамице;
влажни козметички убруси; водоотпорна средства за
заштиту од сунца; гелови за козметичку употребу;
гелови за купање и туширање; гелови за масажу, који
нису за медицинску употребу; гелови и соли за
купање и туширање, није за медицинске потребе;
гелови након сунчања за козметичке потребе; гелови,
спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе;
дезодоранси за кућне љубимце; дезодоранси за
личну
употребу
[парфимеријски
производи];
дезодоранси за људе или животиње; декоративна
козметика; детерџенти за веш; детерџенти за
аутомобиле; детерџенти за машине за прање посуђа;
детерџенти за посуђе; детерџенти, који нису за
употребу у производним процесима и за медицинску
употребу; дечија козметика за игру која оставља траг
на кожи; дневне креме; емулзије, гелови и лосиони за
негу коже; жвакаћа гума за избељивање зуба; женске
хигијенске марамице за чишћење; каустична сода;
козметика; козметика за децу; козметика за
животиње; козметичка млека, гелови и уља за
потамњивање и употребу након сунчања; козметичка
средства за заштиту коже од сунца; козметичке
креме; козметичке маске; козметичке оловке;
козметички и препарати за лепоту; козметички и
тоалетни производи; козметички препарати за
купање; козметички препарати за негу коже;
козметички препарати за обликовање косе;
козметички препарати за учвршћивање груди;
козметички производи за личну употребу;
козметички производи и препарати за личну негу;
козметички сетови; колоњске воде, парфеми и
козметички производи; коректори [козметички];
креме за заштиту од сунца за козметичке потребе;
креме за кожне производе; креме за лице и тело за
козметичке потребе; креме за полирање; креме за
тело за козметичку примену; креме, уља, лосиони и
препарати за чишћење и хидратацију; креме, уља,
лосиони, спрејеви, оловке и балзами за козметичке
потребе; крпе натопљене препаратима за полирање
намењене чишћењу; лак за нокте; лакови за косу;
лосиони за бебе [тоалетни производи]; лосиони за
козметичку употребу; марамице за бебе; марамице за
бебе натопљене препаратима за чишћење; марамице
за једнократну употребу натопљене хемикалијама
или средствима за чишћење за индустријску и
комерцијалну употребу; марамице за једнократну
употребу натопљене хемикалијама или средствима за
чишћење за личну хигијену; марамице за спречавање
бојења веша; марамице натопљене козметичким
78

Гласник интелектуалне својине 2022/7
Intellectual Property Gazette 2022/7
средствима; маске за кожу за козметичке потребе;
масти за козметичку употребу; мириси и
парфимеријски производи; мицеларна вода; млеко,
гелови, лосиони и креме за скидање шминке; млеко
за лице и тело за козметичке потребе; млеко за
чишћење за тоалетну употребу; млеко и лосиони за
лице за козметичке потребе; немедицинска
козметика и тоалетни препарати; немедицинске
креме против оједа од пелена; немедицинске масти и
лосиони против осипа од пелена; немедицински
препарати за негу коже, косе и коже главе;
немедицински препарати за негу тела; немедицински
препарати за чишћење коже; немедицински тоалетни
производи; обућарски восак; одстрањивачи лака;
оплемењивачи рубља за употребу у перионицама;
памучни јастучићи натопљени препаратима за
уклањање шминке; парфеми и тоалетне воде;
парфимерија; парфимеријски производи, етарска
уља; пасте за зубе; пене за купање за бебе; пене за
купање за козметичке потребе; пене за купање и
туширање; платнене марамице импрегниране
средствима за чишћење коже; помаде за козметичку
употребу; прашкови за прање веша; препарати за
бељење [скидање боје] за козметичку употребу;
препарати за бојење за козметичке потребе;
препарати за бријање и после бријања; препарати за
заштиту од сунца за козметичке потребе; препарати
за испирање уста, који нису медицински; препарати
за козметичку негу; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; препарати за негу тела и за
козметичку негу; препарати за одмашћивање за
употребу у домаћинству; препарати за отчепљивање
одводних цеви; препарати за парфимисање ваздуха;
препарати за полирање протеза; препарати за прање;
препарати за сјај [полири]; препарати за сунчање;
препарати за сунчање [козметички]; препарати за
туширање за личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни производи]; препарати за уклањање
каменца за употребу у домаћинству; препарати за
уклањање шминке; препарати за хемијско чишћење;
препарати за чишћење; препарати за чишћење за
личну употребу; препарати за чишћење за употребу у
домаћинству; препарати за шминкање; препарати и
супстанце за чишћење и прање; препарати и
супстанце за чишћење, рибање и полирање;
препарати против знојења; привремене тетоваже за
козметичку употребу; производи за негу тела и
козметичку негу; производи за одмашћивање, који
нису за употребу у процесу производње; производи
за пенушаве купке; производи за прање веша;
производи за полирање; производи за прање суђа;
производи од сапуна; пудери за бебе [тоалетни
производи]; пудер за шминкање; путер за тело за
козметичке потребе; пудери за лице за козметичке
потребе; раствори за чишћење; регенератори за косу
за бебе; сапун и за купање у течном, чврстом или у
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облику гела; соли за козметичке купке; соли за
купање, за немедицинску примену; соли за купање
које нису за медицинску употребу; спрејеви за тело
за козметичке потребе; средства за испирање косе
[шампони-регенератори]; средства за испирање у
машинама за прање посуђа; средства за омекшавање
коже; средства за омекшавање косе; средства за
отпушавање одвода; средства за полирање
намештаја; средства за полирање намештаја и
подова; средства за сушење судова у машинама за
судове; средства за уклањање лака; средства за
чишћење за домаћинство; средства за чишћење за
интимну личну хигијену, немедицинска; средства за
чишћење, полирање и абразију за опште потребе у
облику течности или праха; средства и препарати за
чишћење; средства против знојења за личну
употребу; талк пудер, за тоалетну употребу; талк
пудери; талк пудери за козметичке потребе; течни
детерџенти за прање судова; течни сапуни; тоалетна
уља; тоалетне воде; тоалетни производи [средства за
личну хигијену]; уља за бебе [тоалетни производи];
уља за козметичку употребу; фитокозметички
препарати; хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству; хигијенски препарати као
тоалетни производи; хидратантне креме, лосиони и
гелови; хидратантни препарати; шампони; шампони
за бебе; шампони за животиње [немедицински
препарати за негу]; шампони за кућне љубимце
[немедицински препарати за негу]; шампонирегенератори;
шумеће
кугле
за
купање.
5 витамини за бебе; витамини за децу; дијететска
пића за бебе прилагођена за медицинску примену;
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; једнократне папирне пелене за бебе;
једнократне пелене за бебе; једнократне подлоге за
пелене за бебе; гаћице за малу децу за одвикавање од
пелена за једнократну употребу; једнократне пелене
за пливање за децу и одојчад; in vitro дијагностички
препарати за медицинске потребе; албумински
препарати за медицинску употребу; антибактеријски
препарати;
антибактеријски
фармацеутски
препарати;
антибактеријски
фармацеутски
производи;
антибиотски
препарати;
антиинфламаторни и антипиретички препарати;
антипаразитски
препарати;
антипиретици;
антипиретички аналгетици; антипиретички лекови са
седативним дејством; антисептички препарати;
бактеријски препарати за медицинску примену;
бактериолошки препарати за медицинску примену;
биљни препарати; биљни препарати за медицинске
потребе; биљни суплементи; биолошки препарати за
употребу у медицини; биохемијски препарати за
медицинску употребу; витаминско минерални
препарати; витаминско минерални препарати за
медицинске
потребе;
дијагностички
агенси,
ЗИС / RS / IPO
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препарати и супстанце за медицинске потребе;
дијагностички препарати за медицинску употребу;
дијететски препарати прилагођени за медицинске
потребе;
дијететски
препарати
у
исхрани
прилагођени за медицинске потребе; диуретички
препарати; еликсири [фармацеутски препарати];
ензимски препарати за медицинску употребу;
интравенске течности за уношење фармацеутских
препарата; интравенске течности за уношење
хранљивих
материја;
марамице
натопљене
антибактеријским
препаратима;
медицински
препарати; медицински препарати за здравствену
негу;
медицински
препарати
и
супстанце;
медицински препарати у виду назалног спреја;
мешани антибиотски препарати; мешани витамински
препарати; минерални препарати за медицинску
примену; минерални препарати и супстанце за
медицинске потребе; мултивитамински препарати;
нутрацеутски препарати за терапеутске или
медицинске намене; препарати за бронходилатацију;
препарати за купање за медицинске сврхе; препарати
за лечење астме; препарати за лечење кашља;
препарати за лечење прехладе; препарати за назалну
употребу у облику спрејева; препарати за чишћење
коже за медицинске потребе; препарати који
спречавају
сисање
палца;
препарати
микроорганизама
за
медицинску
примену;
пробиотски препарати за медицинску употребу који
помажу у одржавању природне равнотеже флоре у
систему органа за варење; санитарни препарати за
употребу у медицини; средства за примену лека који
олакшавају
унос
фармацеутских
препарата;
фармацеутски
антиалергијски
препарати
и
супстанце; фармацеутске супстанце; фармацеутски
лекови; фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за здравствену негу; фармацеутски
препарати за инхалаторе; фармацеутски препарати за
лечење алергија; фармацеутски препарати за лечење
алергијског ринитиса и астме; сирупи за
фармацеутску употребу; сирупи против кашља;
фармацеутски препарати за лечење болести дисајних
путева; фармацеутски препарати против кашља;
фармацеутски препарати против кашља и прехладе;
фармацеутски
препарати
против
прехладе;
антибиотици;
дезинфекциона
средства;
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе;
дијагностичке супстанце за медицинске потребе;
дијагностички реагенси и контрастна средства за
медицинске потребе; медицинска средстава за
испирање уста са ефектом против каријеса;
медицинска средства за испирање уста; медицинска
средства за хигијену; противзапаљенска средства;
средства за дезинфекцију за медицинске потребе;
средства за испирање носа; медицинска пића;
медицинска уља; медицинска уља за бебе; храна за
бебе; биљни екстракти за фармацеутске намене;
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интравенске течности за рехидратацију, уношење
.хранљивих материја и примену фармацеутских
препарата; лосиони за фармацеутске намене;
марамице и убруси натопљени фармацеутским
лосионима и кремама; марамице натопљене
фармацеутски
м
лосионима;
пастиле
за
фармацеутску употребу; пастиле против кашља;
пилуле за фармацеутске потребе; помаде за
медицинску употребу; помаде за фармацеутску
употребу; прапарати за туширање за медицинску
намену; биљни додаци исхрани у течном облику;
медицинске креме за негу коже; медицинске
инфузије; медицинске креме против оједа од пелена;
медицинске масти за осип изазван пеленама;
медицинске пастиле; медицинска средства за
чишћење коже и рана; медицинске бомбоне;
медицинске гуме за жвакање; медицински додаци
исхрани за људску потрошњу; медицински и
хируршки
фластери;
медицински
лосиони;
медицински лосиони за осип изазван пеленама;
медицински лосиони и креме за тело, кожу, лице и
руке; медицински напици; медицински производи за
оралну употребу у форми капсула; медицински
производи за оралну употребу у форми
компресованих таблета; медицински производи за
оралну употребу у форму капи; медицински пудери
за бебе; медицински пудер за тело; медицински
сапуни; медицински спрејеви; медицински спрејеви
за грло; медицински спрејеви за уста; медицински
спрејеви од лековитог биља и креме од лековитог
биља за тело за спољашњу употребу; медицински
тоници;
медицински
фластери;
медицински
шампони; мелеми за медицинску употребу.
10
ваздушни душеци за бебе, за медицинску
употребу; варалице [цуцле] за бебе; инкубатори за
б~е; масажери за десни беба; поклопци за флашице
за бебе; прстенови за грицкање који се користе при
избијању зуба и који садрже звечке за бебе; флашице
за бебе; цуцле за флашице за бебе; цуцле за храњење
беба; уређаји за убризгавање фармацеутских
препарата; апликатори за фармацеутске производе;
медицински уређаји за олакшавање удисања
фармацеутских препарата; медицински уређаји за
увођење фармацеутских препарата у људско тело;
аеросолни распршивачи за медицинску употребу;
апарати за клистирање за медицинску употребу;
апарати за термотерапију за медицинске потребе;
апарати за тестирање, за медицинску употребу;
дигитални топломери за медицинску употребу;
дијагностички апарати за медицинску употребу;
дренажне цеви за медицинску употребу; електрични
уређаји за мерење температуре за медицинске сврхе;
индикаторске траке за мерење температуре за
медицинске намене; инфрацрвени термометри за
медицинске сврхе; инхалатори с кисеоником за
медицинске потребе; јастуци за медицинске сврхе;
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јастуци за употребу у медицини; капаљке за
употребу у медицини; катетери за медицинску
употребу; магнетне наруквице за медицинску
употребу; маске за дисање за медицинске потребе;
медицинска средства за затварање рана; медицинске
цеви за испирање; медицински апарати; медицински
апарати и инструменти; медицински и ветеринарски
апарати и инструменти; медицински инструменти;
медицински распршивачи; медицински уређаји за
испирање; мерачи пулса; млазни шприцеви за
медицинску употребу; наруквице за медицинске
намене; небулизатори за медицинске потребе; носни
аспиратори; појасеви за медицинске сврхе; посуде за
медицинску употребу; пумпе за медицинску
употребу; распршивачи за медицинску употребу;
распршивачи који се продају празни за медицинске
сврхе; телеметријски апарати за медицинске потребе;
термометри за медицинску употребу; убризгивачи за
медицинску
употребу;
уређаји
за
мерење
температуре за медицинске сврхе; хируршки и
медицински апарати и инструменти; хируршки
уређаји и инструменти за употребу у медицини;
уређаји за испирање за терапеутске сврхе;
небулизатори за респираторну терапију; медицински
расхладни уређаји за лечење топлотног удара.
(210) Ж- 2022-1242

(220) 28.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Eupharm phc d.o.o., Билећка 37, 11042,
Београд, RS
(540)

(531) 03.01.14; 03.01.24; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.17; 29.01.04
(591) тиркиз плава
(511) 10
дигитални топломери за медицинску
употребу; инфрацрвени термометри за медицинске
сврхе; клинички термометри; термометри за
медицинску употребу; електрични уређаји за мерење
температуре за медицинске сврхе; индикаторске
траке за мерење температуре за медицинске намене;
уређаји за мерење температуре за медицинске сврхе.
(210) Ж- 2022-1244

(220) 28.06.2022.
(442) 29.07.2022.

ЗИС / RS / IPO
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(731) Миодраг Максимовић, Јадранска 36, 15136,
Бања Ковиљача, RS
(540)

Ж
(591) црвена, жута, беж, црна, браон, окер,
наранџаста, бела, бордо, сива
(511) 30 слани крекери.
(210) Ж- 2022-1248

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.04;
29.01.01; 29.01.03
(591) Псyцхеделиц Пурпле РГБ 219.18.255; ХЕX
#ДБ12ФФ; ЦМYК 14.93.0.0; Харлеqуин РГБ
56.255.0; ХЕX #38ФФ00; ЦМYК 78.0.100.0
(511) 3 козметика; миришљаво дрво; етерична уља.
(210) Ж- 2022-1245

(220) 29.06.2022.
(442) 29.07.2022.

(731) C&A AG, c/o C&A Mode AG,
Oberneuhofstrasse 6, Baar 6340, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.12; 26.01.24; 26.03.23; 26.11.11; 26.13.25
(511) 25 одећа, обућа, покривала за главу.
(210) Ж- 2022-1247

(220) 27.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.09; 02.09.20; 08.07.08; 25.12.01; 26.11.21;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15

ЗИС / RS / IPO

(220) 29.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) B2Kapital Single Member Societe Anonyme
Claims Management From Loans and Credits, 1-3
Kifisias Av, 115 23, Atina, GR
(740) Драган Николић, адвокат, Француска 12,
11000, Београд
(540)

Yield Core
(511) 35 пословно саветовање и саветодавне услуге;
професионалне пословне консултације; аукције
некретнина; помоћ у пословном управљању;
пружање помоћи у управљању пословним
активностима ; надзор пословног управљања; обрада,
систематизација
и
управљање
подацима;
консултације у пословном управљању; пословно
саветовање;
пословни
савети
у
вези
са
рачуноводством; консултације у вези са пословним
спаја њима; услуге пословног управљања и
консултација; форензичко рачуноводство; пословно
управљање; процене које се односе на комерцијална
питања; пружа ње помоћи привредним субјектима у
управљању пословањем; управљање пословним
активностима франшиза; саветодавне услуге у
пословном управљању.
36 кредитне услуге; компјутеризоване финансијске
услуге; услуге берзе; банкарске услуге; фидуцијарни
послови;
услуге
финансијског
посредовања;
финансијске, монетарне и банкарске услуге;
финансирање некретнина; улагање у некретнине;
процена некретнина; изнајмљивање некретнина;
услуге у вези са некретнинама које се односе на
управљање улагањима у некретнине; услуге
управљања некретнинама које се односе на стамбена
имања; посредовање у промету некретнина; заложне
услуге у вези са некретнинама; управљање
улагањима у некретнине; услуге набавке некретнина
за
друге;
администрација
потраживања
из
осигурања; организовање процене потраживања од
осигурања; факторинг; факторинг финансијских
подухвата;
администрација
усклађивања
потраживања од осигурања; административна обрада
гарантних захтева; саветодавне услуге за клијенте у
вези са организацијом отплате дуговања; обрада
потраживања
од
осигурања;
намиривање
потраживања од осигурања; управљање уделима;
процене
одштетних
захтева;
намиривање
потраживања од реосигурања; консултације о
осигурању; саветовање у вези са повереничким
фондовима; саветодавне услуге у вези са кредитним
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Ж
услугама; финансијско саветовање; финансијскоекономске саветодавне услуге; саветодавне услуге у
вези са кредитним картицама; финансијске
саветодавне услуге за банкаре; консултантске услуге
у вези са финансијама предузећа; консултантске
услуге у вези са инвестиционим банкарством и
саветодавне услуге; саветодавне услуге у вези са
финансијским планирањем и улагањем; услуге
финансијског саветовања и управљања; саветодавне
услуге у вези са финансијским инвестицијама;
послови
везани
за
непокретности;
услуге
финансирања;
новчани
послови;
управљање
финансијским пословима; пружање информација
које се односе на послове у вези са некретнинама
путем интернета; издавање кредитних картица;
планирање (имовина -) [финансије].
(210) Ж- 2022-1249

(220) 29.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) B2Kapital Single Member Societe Anonyme
Claims Management From Loans and Credits, 1-3
Kifisias Av, 115 23, Atina, GR
(740) Драган Николић, адвокат, Француска 12,
11000, Београд
(540)

VERALTIS GROUP
(511) 35
форензичко рачуноводство; пословно
управљање; подршка привредним предузећима у
управљању њиховим пословањем; помоћ при
управљању у пословним активностима; процене које
се односе на комерцијална питања; управљање
пословним активностима франшиза; консултације у
пословном управљању; пословно саветовање;
саветовање о пословном планирању и континуитету
пословања;
пословни
савети
у
вези
са
рачуноводством; консултације у вези са пословним
спаја њима; пореско саветовање (рачуноводство);
помоћ у пословном управљању; пружање помоћи у
управљању пословним активностима; надзор
пословног управљања; обрада, систематизација и
управљање подацима; професионално усмеравање (
саветовање које се не односи на образовање и
обуку); услуге помоћи, саветовања и консултација у
вези са пословним управљањем.
36
финансијске
услуге;
администрација
финансијских
послова;
новчани
(монетарни)
послови; послови везани за непокретности; издавање
кредитних картица; администрација финансијских
послова у вези са некретнинама; саветодавне услуге
у вези са финансијским инвестицијама; планирање у
вези са имовином (финансијско); пружање
комерцијалних финансирања; консултантске услуге
у вези са личним финансијама; банкарске услуге;
финансијске и новчане (монетарне) услуге;
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финансијске услуге за управљање кредитним
картицама; услуге банковне картице; консултантске
услуге у вези са кредитима; финансијске, монетарне
и банкарске
услуге;
банкарске и услуге
финансирања; услуге платних картица; услуге
давања финансијских кредита; услуге управљања
кредитном картицом; услуге у вези са кредитним и
платним картица ма; финансијске услуге у вези са
банкарским картицама; услуге у вези са кредитним и
дебитним картицама; услуге дебитних картица;
услуге аутоматизованог банкарства у вези са
трансакцијама на кредитним картица ма; услуге
аутоматизованог банкарства које се односе на
трансакције путем картица за плаћање; савети у вези
са заједничким фондом; финансијско саветовање;
финансијске и економске саветодавне услуге;
консултантске услуге у вези са финансијским
предузећима; консултантске и саветодавне услуге у
вези са инвестиционим банкарством; саветодавне
услуге у вези са финансијским планирањем и
улагањем; услуге финансијског саветовања и
управљања; услуге финансијског саветовања за
банкаре; услуге саветовања у вези са кредитним
картицама; факторинг финансијских активности;
администрација усклађивања потраживања из
осигурања; услуге администрације потраживања на
основу гаранција; консултантске услуге за клијенте у
вези са организацијом наплате дугова; управљање
деоницама;
администрација
потраживања
од
осигурања; намиривање потраживања од осигурања;
организовање процене потраживања од осигурања;
факторинг; обрада потраживања од осигурања;
процене
одштетних
захтева;
намиривање
потраживања од реосигурања; услуге управљања
имовином са ограниченим временским коришћењем;
услуге улагања; услуге финансијског улагања;
управљање финансијским инвестицијама; кредитне
услуге; инвестиционо банкарство; актуарске услуге у
вези са осигурањима; услуге берзе; услуге у вези са
пензијама; трговачко банкарство; финансијске услуге
осигуравајућих компанија.
45 проналажење несталих особа; проналажење и
праћење изгубљених лица и ствари; правне услуге
преноса власништва; услуге правног надзора; услуге
регистрације (правне); услуге правног посредовања;
услуге правног истраживања; услуге правне
подршке; правне услуге; услуге правне и судске
истраге
у
области
интелектуалне
својине;
прикупљање биографских података о појединцима;
ревизија регулаторне усклађености; ревизија правне
усклађености; праћење бегунаца; пружа ње података
о локацијама несталих особа; сигурносна контрола за
припрему идентификационих картица; проналажење
украдених предмета; регистрација имена домена
(правне
услуге); консултације
у вези са
регистрацијом
интернет
домена;
медијације;
ЗИС / RS / IPO
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консултације у области спорова; услуге подршке у
споровима; саветовање у споровима; посредовање у
правним поступцима; услуге решавања спорова;
правне услуге у вези са пословањем; парничне
услуге; услуге судских извршитеља (правне услуге);
услуге уручења у судским поступцима.
(210) Ж- 2022-1251

(220) 29.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
RAKIJE BB KLEKOVAČA d.o.o. Bajina Bašta,
Царице Милице 5, 31250 , Бајина Башта, RS
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 03.01.14; 03.01.24; 06.03.03; 06.03.20; 07.01.19;
25.03.25; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, сива
(511) 32
безалкохолни воћни екстракти; пиво;
пивски слад; екстракти хмеља за производњу пива;
коктели на бази пива; безалкохолни воћни напици;
пиће од сурутке; препарати за прављење напитака;
концентрати за прављење напитака; воћни сокови;
сирупи за пића; вода (пића); минерална вода (пиће);
стоне воде; газирана вода; шира; лимунада; сокови
од поврћа (пиће); сирупи за лимунаде; сладовина;
сода вода; сок од парадајза (пиће); безалкохолна
пића; прашкови за газирање пића; аперитиви,
безалкохолни; коктели, безалкохолни; воћни нектар,
безалкохолни;
квас
(безалкохолни
напитак);
безалкохолни напици на бази меда; напици за
спортисте обогаћени протеинима; безалкохолни
напици са укусом кафе; безалкохолни напици са
укусом чаја; освежавајућа безалкохолна пића.
33 алкохолна пића, изузев пива, наиме, алкохолни
воћни екстракти; битери (горка алкохолна пића);
аперитиви; дестилована пића; дигестиви (ликери и
жестока пића); вино; џин; ликери; медовина; киршч,
вишњевача; жестока пића; ракије (бренди); пикет;
виски; алкохолне есенције; алкохолни екстракти,
алкохолна пића која садрже воће; рум; вотка;
помешана воћна пића, која нису на бази пива.
43 услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито
услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и
пића, услуге кафеа; привремени смештај.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(210) Ж- 2022-1252

(220) 30.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE
AKSA DOO BEOGRAD, 28. јуна број 3,
11000, Београд, RS
(740) Сања Царевић, адвокат, Шамачка 1,
11000, Београд
(540)

(531) 02.09.01; 17.02.01; 17.02.02; 26.03.04; 27.05.01;
27.05.22; 29.01.02; 29.01.08
(591) Pantone P Process Black C, Pantone P 11-5 C
(511) 3 козметика за децу.
5 храна за бебе; пелене.
10 цуцле; флашице за бебе; флашице за храњење.
12 дечја колица; колица за бебе; навлаке за дечја
колица; кровови за дечја колица.
20
оградица за бебе, колевке, креветци.
25 опрема за бебе (одећа); обућа; портикле које нису
од папира.
28 играчке.
(210) Ж- 2022-1255

(220) 28.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) UNA MALBAŠIĆ PR PROIZVODNJA
OBUĆE LOLI SVET NOVI SAD, Алберта
Ајнштајна 34, 21000, Нови Сад, RS
(540)

(531) 02.09.01; 27.01.12; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.04
(591) светло роза, тамније роза, плава, бела
(511) 14 привесци (накит).
18 торбе, нарочито торбе које се носе преко рамена
за децу.
20
прилагођене заштитне навлаке за ограде
креветаца.
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Ж
25 обућа за бебе, нарочито сандале за бебе, ципеле
за бебе, чизмице за бебе; обућа за децу, нарочито
сандале за децу; чизме за децу; одећа за бебе,
нарочито комбинезони за бебе, кошуље за бебе,
мајице за бебе, панталонице за бебе, пиџаме за бебе,
тренерке за бебе, хаљине за бебе, џемпери за бебе,
шорцеви за бебе, доњи веш за бебе; одећа за децу,
нарочито бодији за децу, панталоне за децу, пиџаме
за децу, тренерке за децу, трикои за децу, хаљине за
децу, џемпери за децу, шорцеви за децу; портикле за
бебе, не од папира; џепне марамице; лептир машне;
трегери; улошци за обућу; покривала за главу.
(210) Ж- 2022-1258

(220) 30.06.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100,,
White Plains, NY 10601, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.16; 02.03.02
(511) 16
хартија и картон; штампане ствари;
књиговезачки
материјал;
фотографије;
канцеларијски материјал и канцеларијски прибор,
осим намештаја; лепкови за канцеларијске и кућне
потребе; материјали за цртање и материјали за
уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу;
пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и
паковање; штампарска слова, клишеи; лични
организатори и планери; адресари; планери; албуми
за слике; календари; канцеларијски прибор; прибор
за радни сто који садржи држаче за оловке, држаче за
спајалице, спајалице, штипаљке, футроле за оловке,
гумице, оловке и хемијске оловке; нотеси; фасцикле;
обележивачи за књиге; папир за увијање поклона;
картонске кутије за поклоне; поклон картице;
разгледнице; честитке; креп папир за паковање;
папирне торбе за куповину; папирне салвете;
уметничке репродукције; штампане репродукције на
платну; литографска уметничка дела; уметничка дела
од папира; слике и њихове репродукције; постери;
налепнице; лепљиве траке за папир или употребу у
домаћинству; носачи лепљивих трака за папир или
употребу у домаћинству; папирне траке, лењири за
техничко
цртање;
лењири
за
цртање.
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20 намештај, огледала, оквири за слике; контејнери,
не од метала, за складиштење или транспорт;
необрађена или полу-обрађена кост, рог, китова кост
или седеф; шкољке; морска пена (сепиолит);
ћилибар; јастуци; декоративни јастуци; кревети;
душеци; идентификационе наруквице, неметалне;
граничници за врата, неметални и не од гуме;
уметничка дела на мешовитим подлогама састављена
углавном од полимера; уметничка дела од пластике
или дрвета.
24
текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство; завесе од текстила или пластике;
тканине и текстилна роба, наиме, тканине за
употребу у домаћинству, постељина, рубље за
купатило, прекривачи, чаршави за кревет, ћебад за
кревет, јоргани, килтови, прекривачи за кревете,
простирке за кревете, навлаке за јоргане, прекривачи
за кревет са карнерима, декоративна тканина за
постељину, замена за јастук, јастучнице, покривачи
за душеке, пешкири, пешкири за купатила, пешкири
за плажу, прекривачи за столове, завесе, марамице,
таписерије, памучна тканина, мебл штофови за
тапацирање намештаја и тканина за завесе,
декоративне рељефне тканине; стони подметачи,
ћебићи за љубимце.
28 игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке;акционе фигуре за игру и њихова опрема;
игре вештине и акционе игре; тегови за глежњеве;
балони; лопте; бејзбол палице; играчке за купање;
билијарски штапови; билијарски столови; даска за
сурфовање на стомаку; шипке за вежбање; боксерске
рукавице; карабињери као планинарска опрема;
шаховске гарнитуре; мултифункционалне дечје
играчке; украси и декорације за новогодишње јелке;
фигурице за сакупљање; играчке за састављање;
пикадо; комплети за пикадо; игре са коцкама; додаци
за лутке; одећа за лутке; комплети са
луткама за
играње; лутке; играчке за цртање; бучице за
вежбање; електричне акционе фигуре; елиптичне
машине за вежбање; опрема за вежбање и фитнес,
наиме кардио справе за горњи и доњи део тела;
клупе за вежбање; тегови за вежбање; траке за
вежбање; ролери за вежбање; летећи дискови; игре,
наиме, друштвене игре, стоне игре, игре меморије,
игре са картама, конзоле за играње електронских
игара за употребу са или без спољног екрана или
монитора; играчке на надувавање; слагалице (пазле);
конопац за прескакање; руска звона (гирје); змајеви;
манипулативне игре; механичке играчке; медицинске
лопте; музичке играчке; салонске игре; играчке за
љубимце; пињате; плишане играчке; рукавице за
бокс које служе као рукавице за вежбање; боксерски
џакови; возила на даљинско управљање (играчке);
еластичне траке са отпором за вежбање за фитнес;
играчке и опрема на којима се може возити; машине
ЗИС / RS / IPO
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за веслање и справе са уграђеним теговима за
вежбање; даске за једрење; макете (играчке);
штитници за потколенице (спортска опрема);
скејтборд; скије; скијашке чизме; даске за скијање;
стаклене кугле са снегом; мекане платформе за
извођење вежби; спортска опрема за тренинг брзине,
наиме, прстенови, чуњеви, спортске мердевине за
тренинг и координацију, лукови за вежбање,
падобран за трчање, препоне; играчке за слагање;
степери (машине за вежбање); собни бицикли за
вежбање; справе за истезање у виду опреме за
вежбање којом се самостално управља; даске за
сурфовање; играчке које говоре; игре са гађањем
мете; прибор за кување (играчке); посуде за кување
за игру; фигуре играчке; маске (играчке); комплети
за слагање модела играчака; оружје (играчке);
роботи играчке; возила и прибор (играчке);
трамболине; траке за трчање; апарати за видео игре,
наиме, слушалице, командне ручице (џојстици),
машине, конзоле, интерактивне јединице за
даљинско управљање; видео плејери; скије за воду;
играчке за воду; справе и опрема са уграђеним
теговима за вежбање; играчке на навијање; торбе за
јогу; коцке за јогу; јастуци за јогу; ремење за јогу.

ЗИС / RS / IPO

Ж
34 дуван и замена за дуван; цигарете и цигаре;
електронске цигарете и орални вапоризатори за
пушаче; артикли за пушаче; шибице; пепељаре,
упаљачи за цигарете, упаљачи за цигаре,
вапоризатори за бездимне цигарете, држачи цигара,
филтери за цигарете, луле, секачи за цигаре, кутије за
бурмут, кесе за дуван, табакере и различити прибор
за луле, наиме, чистачи за дуванске луле и упијајући
папир за дуванске луле.
(210) Ж- 2022-1282

(220) 04.07.2022.
(442) 29.07.2022.
(731) Viatris Healthcare d.o.o., Булевар Михајла
Пупина 115а, 11070, Нови Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FLAVOMYLE
(511) 5 фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за лечење васкуларних поремећаја.
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Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of
Trademarks Applications
16.06.2022. - 15.07.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2021/2040 промењена је у Катарина Вуковић,
Зелени венац 8а/8, 11000 Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/114 промењена је у RHEI LIFE DOO
BEOGRAD, улица Београдског батаљона 4, 11030
Београд, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/115 промењена је у RHEI LIFE DOO
BEOGRAD, Београдског батаљона 4, 11030 Београд,
RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1082 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1083 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1084 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1085 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1086 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1087 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
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Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1088 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1089 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1090 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1091 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1092 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1093 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1094 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1095 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1096 промењена је у Shandong Weifang
ЗИС / RS / IPO
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Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1097 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1098 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1099 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1100 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1101 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1102 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1103 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1104 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1105 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
ЗИС / RS / IPO

Ж
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1106 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1107 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1108 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1109 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1110 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1111 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1112 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1113 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1114 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1115 промењена је у Shandong Weifang
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Ж
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1116 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1117 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1118 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1119 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1120 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1121 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1122 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1123 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1124 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
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Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1125 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1126 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1127 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1128 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1129 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1130 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1131 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1132 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1133 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1134 промењена је у Shandong Weifang
ЗИС / RS / IPO
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Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;

Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1135 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1142 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1136 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1143 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1137 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1144 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1138 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1145 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1139 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1146 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;

Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1140 промењена је у Shandong Weifang
Rainbow Chemical Co., Ltd., No. 03001 Livjian Road,
Binhai Economic Development Area, 262737 Weifang,
Shandong, CN;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2022/1141 промењена је у Shandong Weifang

ЗИС / RS / IPO

Ппенос права
За пријаву жига бр. Ж- 2022/847 извршен је
пренос на Agroindustrijsko komercijalna banka AIK
BANKA a.d. Beograd, Булевар Михаила Пупина 115ђ,
Нови Београд, Београд, RS;
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Ж

РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 82690
(210) Ж- 2021-1813

(181) 22.10.2031.
(220) 22.10.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU PIN AN 2009
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Јурија Гагарина
87/88, 11070, Нови Београд, RS
(540)

EBELOVE FASHION
(511) Кл. 25: капе, рукавице, шалови, поткошуље,
гаће, грудњаци, мајице, џемпери, прслуци, ролке,
дуксерице, капути, мантили, сукње, панталоне,
фармерке, тренерке, пиџаме, купаћи костими, купаће
гаће, кошуље, чизме, патике, ципеле, сандале.
(111) 82691
(210) Ж- 2021-2062

(181) 30.11.2031.
(220) 30.11.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) Moja Pijaca d.o.o. Beograd, Устаничка 17,
локал 14а, 11107, Београд-Вождовац, RS
(540)

(531) 05.07.13; 27.03.11; 27.03.15; 27.05.01; 29.01.03;
29.01.06
(591) бела, тамно зелена, светло зелена
(511) Кл. 29: албумен, беланчевине, за кулинарске
намене; алгинати за кулинарске намене; алое вера за
људску исхрану; андулете; аранжмани од обрађеног
воћа; артичоке, конзервиране; бадемово млеко;
бадемово млеко за кулинарске сврхе; безалкохолни
пунч од жуманаца; беланце од јаја; беле кобасице;
бобичасто воће, конзервирано; бубрежни лој за
исхрану; булгоги; виршле; воће, конзервисано; воће
конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће,
прерађено; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни
желе;
воћни
чипс;
говеђа
супа;
грашак,
конзервирани; грицкалице на бази воћа; гуакамол;
дивљач, која није жива; ђумбир, конзервисани;
ђумбиров џем; екстра девичанско маслиново уље за
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исхрану; екстракти алги за исхрану; желе за исхрану;
желе од меса; живина, која није жива; животињска
мождина, срж, за исхрану; жуманце од јаја; залеђено
воће; замене за млеко; замрзнуто-сушено месо;
замрзнуто-сушено поврће; зачињено коштуњаво
воће; инћуни, неживи; јаја; јестиве масти; јестиво
цвеће, сушено; јетра; јетрена паштета; јогурт;
кавијар; какао путер за исхрану; кандирани ораси;
каселет; кварк; кефир; кикирики, припремљен;
кикирики путер; кимчи; кисели ђумбир; кисели
краставац; кисели купус; кисело млеко; кнедле на
бази кромпира; кобасице; кобасице крвавице;
кокосова маст; кокосово млеко; кокосово млеко за
кулинарску употребу; кокосово уље за исхрану;
кокосов путер; кокос, осушени; компоти; компот од
бруснице; кондензовано млеко; конзервисана
гомољика,
тартуф;
конзервисана
паприка;
конзервисана риба; конзервисана соја, за исхрану;
конзервисан бели лук; конзервисане печурке;
конзервисано
месо;
конзервисано
поврће;
конзервисано
сочиво;
конзервисан
пасуљ;
концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за
кување; концентрати на бази поврћа за кување; кора
од воћа; краставчићи; кристализовани ђумбир;
крокети; кувано поврће; кукурузно уље за исхрану;
кукуруз шећерац, прерађен; кумис; лецитин за
кулинарске
намене;
лешници, припремљени;
лимунов сок за употребу у кулинарству; лосос,
нежив; лук, конзервисан; љускари, који нису живи;
маргарин; маслине, конзервисане; маслиново уље за
исхрану; мармелада; месо; месо у конзерви; милк
шејк; млевени бадем; млеко; млеко од кикирикија за
кулинарске сврхе; ; морске (нори) алге,
конзервисане; морски рачићи, који нису живи;
мусеви од поврћа; мућена павлака, шлаг; намази на
бази орашастих плодова; намази на бази поврћа;
намирнице на бази рибе; напици на бази бадемовог
млека; напици на бази кокосовог млека; напици од
млека, у којима млеко преовлађује; напици са
бактеријама млечне киселине; нискокалорични чипс
од кромпира; овсено млеко; омлети; остриге, које
нису живе; павлака [биљна] на бази поврћа; павлака
[млечни производ] ; палмино уље за исхрану;
паниране кобасице; парадајз пире; паста од плавог
патлиџана; паста од поврћа; , пахуљице од кромпира;
пектин за кулинарске намене; пире од јабука;
пиринчано млеко; пиринчано млеко за кулинарску
употребу; пљескавице од соје; поврће, прерађено;
поврће у конзерви; препарати за прављење бујона;
препарати за супу од поврћа; прерађен орах;
пресована воћна паста; производи од млека;
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прогеинско млеко; прстенови од лука [поховани
лук]; путер; путер крем; рак, који није жив; рататули;
рендани пржени кромпир [hash browns] ; репино уље
за исхрану; риба, која није жива; рибани кисели
купус; риба у конзерви; рибља икра, припремљена;
рибље брашно за људску исхрану; рибљи желатин за
исхрану; рибљи мусеви; рибљи филети; ролнице од
купуса пуњене месом; салате од воћа; салате од
поврћа; сардине, неживе; састојци за припремање
супе; сатај; свеж сир; свињетина; свињска маст;
семенке, припремљене; сир; сириште, сирило;
сланина; сметана; смеше које садрже маст за кришке
хлеба; смрзнуто воће; сојино млеко; сојино уље за
исхрану; од поврћа за кување; сок од парадајза за
кување; суво грожђе; сунцокретове семенке,
припремљене; сунцокретово уље за исхрану; супе;
сурутка; сусамово уље за исхрану; сухомеснати
производи; сушено поврће; тахини; таџин [готово
јело од меса, рибе или поврћа] ; темпех; тофу; тофу
листићи; тофу пљескавице; туњевина, нежива; уља за
исхрану; уље од семена лана за исхрану; уље
палминих коштица за исхрану; урме; усољена риба;
усољен и сушени бакалар; усољено месо; уштипци,
крофне од кромпира; уштипци од свежег сира;
фалафел; ферментисано млеко; ферментисано печено
млеко; харинге, неживе; хумус; црева за кобасице,
природна или вештачка; чипс од кромпира; џемови;
щкампи, рачићи, који нису живи; шкембићи; шкољке
капице, која нису живе; шкољке, које нису живе;
шкољке, љускари, који нису живи; шунка.
Кл. 31: агруми [јужно воће], свежи; аранжмани од
свежег воћа; артичоке, свеже; бадем [воће] ;
баштенска трава, свежа; бели лук, свеж; бибер
[биљка] ; биљке; биљке, сушене, за декорацију;
бобичасто воће, свеже; бундеве, свеже; венци од
природног цвећа; винова лоза; воће, свеже; гљиве,
свеже; грашак, свеж; грожђе, свеже; ; ђумбир, свеж;
зелена салата, свежа; зрна соје, свежа; зрневље
[житарице] ; инћуни, живи; јестиво семе лана,
непрерађено; јестиво цвеће, свеже; јестив сусам,
непрерађен; јечам; кестен, свеж; кикирики, свеж;
киноа, непрерађена; кокос; кокосов орах, сиров; ;
краставци, свежи; кромпир, свеж; кукуруз; лешник,
свеж; лимун, свеж; маслине, свеже; орашасто воће,
непрерађено; пасуљ, свеж; пиринач, непрерађен;
поморанџе, свеже; празилук, свеж; репа, свежа; риба,
жива; рибља икра; рогач, сиров; саднице; сардине,
живе; свеже поврће; семе за садњу; семенске клице
за ботаничке сврхе; сочиво, свеже; спанаћ, свеж;
тартуфи, свежи; тиквице, свеже; хељда, непрерађена;
хмељ; цвеће, за декорацију, осушено; цвеће,
природно; црни лук, свеж; шећерна трска.
Кл. 39: бродски превоз робе; ваздушни превоз;
достава новина; достава порука [курирска служба] ;
достава робе наручене поштом; железнички
транспорт;
изнајмљивање
аутомобила;
ЗИС / RS / IPO

Ж
изнајмљивање возила; изнајмљивање гаража;
изнајмљивање замрзивача; изнајмљивање контејнера
за складиштење; изнајмљивање простора за
паркирање; изнајмљивање просторија за хлађење;
изнајмљивање складишта; испорука пошиљки;
испорука робе; испорука цвећа; истовар терета;
курирске услуге [достава пошиљки или робе] ;
логистичке услуге у вези превоза [транспортна
логистика]; паковање поклона; паковање робе;
посредовање у транспорту; посредовање у услугама
шпедиције; превоз аутомобилом; превоз бродом;
превоз камионом; превоз колицима на тегљење;
речни превоз; складиштење; складиштење робе;
транспортне услуге; умотавање, амбалажирање,
робе; услуге возача; услуге комерцијалног превоза
терета; услуге флаширања [пуњења боца] ; физичко
складиштење електронски сачуваних података и
докумената; шпедиција.
(111) 82692
(210) Ж- 2021-2063

(181) 30.11.2031.
(220) 30.11.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) Мрежа за истраживање криминала и
корупције-КРИК, Макензијева 46, 11000,
Београд, RS
(540)

KRIK naglas
(511) Кл. 35:
обрада текста; прикупљање
информација у компјутерске базе података;
системација информација у компјутерским базама
података; прикупљање статистичких података;
ажурирање и одржавање податка у рачунарским
базама података; регистровање писане комуникације
и података; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; комуникације У односима са јавношћу.
Кл. 38: услуге новинских агенција; пренос порука и
слика;
стриминг
(проток)
података.
Кл. 41: издавање текстова, осим рекламних текстова;
продукција представа; онлајн издавање електронских
књига и часописа; услуге репортерског извештавања;
писање текстова.
(111) 82693
(210) Ж- 2021-2140

(181) 09.12.2031.
(220) 09.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ZILFENAN
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
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Ж
(111) 82694
(210) Ж- 2021-2148

(181) 08.12.2031.
(220) 08.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) PUPIN NS 021 DOO NOVI SAD, Булевар
Михајла Пупина 6, 21000, Нови Сад, RS
(740) Александар Мољац, адвокат, Краљевића Марка
28/79, 21000, Нови Сад
(540)

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

MIGHTY MEGA
(511) Кл. 3: сапуни; парфимерија; етерична уља;
козметички препарати; лосиони за косу; препарати за
чишћење и негу зуба; препарати за чишћење, негу и
улепшавање коже, власишта и косе; препарати за
обликовање фризуре; препарати за нијансирање,
бељење, фарбање и бојење косе.
(111) 82697
(210) Ж- 2021-2264

(531) 01.03.13; 17.05.17; 25.07.21; 25.12.01; 26.07.04;
27.05.01; 27.05.13
(511) Кл. 43: услуге ресторана; услуге снек барова;
декорисање хране.
(111) 82695
(210) Ж- 2021-2259

(181) 29.12.2031.
(220) 29.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) Chobani, LLC, 147 State Highway 320, Norwich,
New York 13815, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

CHOBANI
(511) Кл. 29: млечни производи, наиме, грчки тип
јогурта, и јогурт; напици на бази млечних производа;
напици на бази јогурта; напици који се састоје
првенствено од млека; напици од млека; напици од
млечних производа; млеко; замене за млеко; биљне
замене за млеко; замене за млеко које нису на бази
млечних производа; кремови (кримери) за напитке;
јогурт који није на бази млечних производа; јогурт
на бази овса; замене за млеко и јогурт на бази овса,
које не садрже млечне производе; овсено млеко;
кремови (кримери) на бази овса; кремови (кримери)
на бази овса, који не садрже млечне производе;
умаци и намази на бази млечних производа; умаци и
намази на бази јогурта; кикирики путер; грицкалице
на бази путера од орашастих плодова.
(111) 82696
(210) Ж- 2021-2263
(300) 157152021 25.10.2021. CH.
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(181) 29.12.2031.
(220) 29.12.2021.
(151) 16.06.2022.

(181) 29.12.2031.
(220) 29.12.2021.
(151) 16.06.2022.

(300) 168142021 15.11.2021. CH.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

BONZA COLOUR
(511) Кл. 3: сапуни; парфимерија; етерична уља;
козметички препарати; лосиони за косу; препарати за
чишћење и негу зуба; препарати за чишћење, негу и
улепшавање коже, власишта и косе; препарати за
обликовање фризуре; препарати за нијансирање,
бељење, фарбање и бојење косе.
(111) 82698
(210) Ж- 2021-2072

(181) 01.12.2031.
(220) 01.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) Бранислав Бабић, Алберта Томе 6, 21000,
Нови Сад, RS
(740) Сава Миловановић, Пјарона Де Мондезира 8,
11000, Београд
(540)

Obojeni Program
(511) Кл. 9:
лп плоче; грамофонске плоче;
грамофонске плоче са музичким садржајем; дискови
за снимање звука; компакт-дискови за складиштење
звука; тонски носачи звука; компакт дискови, двд и
други дигитални носачи података; дигитална музика
која се може преузети; мелодије звона, слике и
музика који се могу преузети преко глобалне
рачунарске мреже и бежичних уређаја; звуци звона
за телефоне који се могу преузети; мелодије за
мобилне телефоне које се могу преузимати;
графички елементи за мобилне телефоне који се могу
преузети са интернета; навлаке за уређаје за
ЗИС / RS / IPO
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складиштење музике; навлаке за портабл уређаје за
репродукцију музике навлаке за мобилне телефоне;
футроле за телефоне; футроле за уређаје за
складиштење музике; торбе за портабл уређаје за
репродукцију музике; торбице за мобилне телефоне
од
тканине
или
текстилног
материјала.
Кл. 15: гитаре; ремени за гитаре; трзалице за гитаре;
жице за гитаре; каишеви за музичке инструменте;
музичке кутије; торбе које су посебно прилагођене за
преношење музичких инструмената; футроле за
музичке инструменте.
Кл. 16: књиге; књиге са песмама или нотама;
образовне књиге; небелетристичке књиге; рукописи
у књигама; књижице; музичке партитуре у
штампаном облику; обележивачи за књиге;штампане
књиге; штампане књиге са нотама; штампане књиге
у области музичког образовања; штампане лекције;
штампане музичке партитуре; штампане награде;
штампане периодичне публикације о музици;
штампане позивнице; штампане публикације;
штампани календари; штампани леци; штампани
материјали за подучавање; штампани материјал са
аутограмима; штампани промотивни материјали;
штампани флајери; штампа у виду фотографија
монографије;
новине;
приручници;
часописи
[публикације]; честитке, разгледнице; музичке
честитке, разгледнице; музички магазини; програми
дешавања као сувенири; проспекти; портрети;
постери; слике; урамљени постери; разгледнице;
фотографије са аутограмима; фотографије штампане;
кутије за чување фотографија; налепнице; налепнице
које се наносе пеглом; зидни календари; графичке
репродукције; летци, флајери; бележнице; блокови за
цртање; свеске; радне свеске са вежбама; дечије
радне свеске; футроле за свеске; вежбанке; омотачи
за вежбанке; нотеси; лични планери; дневници;
роковници; илустровани нотеси; карте; картонске
или папирне кутије за поклоне; инструменти за
писање; оловке; материјали за писање; материјали за
цртање; фломастери; хемијске оловке; кутије за
оловке;натписи
од
папира
или
картона.
Кл. 25: капе са штитником; јакне [одећа]; одећа,
обућа, покривала за главу; мајице; дукс мајице;
мајице са штампом; знојнице за главу; капе; кожне
јакне; кошуље-јакне; кравате; мараме за главу;
поткошуље;
прслуци;
рукавице
[одећа].
Кл. 41: организовање такмичења [образовних или
забавних]; продукција и објављивање музике; услуге
снимања музике; услуге снимања видео садржаја;
стављање на располагање објеката за студијско
снимање; продукција плоча; организовање догађаја
из области културе; организовање наступа из
области културе; организовање догађаја из области
културе у добротворне сврхе; организовање
такмичења
и
свечаности
доделе
награда;
организација и представљање приредби, такмичења,
ЗИС / RS / IPO

Ж
игара, концерата и забавних догађаја; организовање
церемоније доделе награда у забавне сврхе;
организовање и реализација забавних, спортских и
културних активности; омогућавање коришћења
простора и опреме за извођење музике; издавање
календара; издавање књига; издавање партитура;
издавање приручника; издавање аудио књига;
издавање електронских публикација; издавање
интернет часописа; издавање мултимедијалног
материјала он-лајн; издавање текста песама у облику
књиге; издавање текста песама у форми партитуре;
издавање штампаног материјала у електронском
формату; изнајмљивање плоча или магнетних трака
са снимљеним звуком; приказивање и изнајмљивање
снимака звука и слике; подучавање у области
музике; обука из области музике и забаве; пружање
информација, коментара и чланака у области музике
путем рачунарских мрежа; уређивање фотографија.
(111) 82699
(210) Ж- 2021-2241

(181) 24.12.2031.
(220) 24.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) ETI GIDA SAN. VE TIC. A.Ș., Organize Sanayi
Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, TR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.18; 24.17.25; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, плава, бела
(511) Кл. 30: бисквити; чоколаде; пецива; крекери;
вафли; колачи; пите; десерти, наиме, пекарске
посластице, десерти на бази брашна и чоколаде;
хлеб; експандирано зрневље; овсено брашно;
житарице за доручак; сладолед; јестиви лед.
(111) 82700
(210) Ж- 2021-2238

(181) 24.12.2031.
(220) 24.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) Mylan Ireland Limited, Unit 35/36, Grange
Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, IE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
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(540)

DAFORBIS
(511) Кл. 5: фармацеутски производи; фармацеутски
производи за лечење дијабетеса; фармацеутски
производ који садржи дапаглифлозин.
(111) 82701
(210) Ж- 2021-2191

(181) 21.12.2031.
(220) 21.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) FMC Agricultural Solutions A/S , Thyborønvej
78, Harboøre, Ronland, 7673, DK
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

DANAFLOAT
(511) Кл. 1: хемијски и флотациони реагенси за
употребу у индустрији, наиме, за употребу у
рударству.
(111) 82702
(210) Ж- 2021-1107

(181) 22.06.2031.
(220) 22.06.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) VOZZI HOLDING BV AMSTERDAM,
Weerdestein 97, 1083GG Amsterdam, NL
(740) Јован Црногорчевић, Ламартинова 40,
11000 Београд
(540)

(531) 24.15.21; 26.04.04; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06
(591) наранџаста-ORANGE CMYK: 1,62,100,0; RGB:
241,126,33; WEB:#F17E21; сива-GRAY CMYK:
0,0,0,92; RGB: 59,59,60; WEB: #3B3B3C.
(511) Кл. 35: административна обрада наруџбеница
за
куповину;
административна
помоћ
при
одговарању на позиве за подношење понуда;
ажурирање и одржавање информација у регистри ма;
ажурирање и одржавање података у рачунарским
базама података; ажурирање огласних материјала;
анализе трошкова и цене коштања; ангажовање
спољних фирми за административно управљање
компанијама; дизајнирање рекламног материјала;
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
94

телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; изнајмљивање аутомата за продају;
изнајмљивање билборда (паноа за рекламирање);
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање огласних материјала;
изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање
продајних штандова; индексирање интернет сајтова
за комерцијалне намене или намене оглашавања;
испитивање јавног мњења; истраживање тржишта;
комерцијална администрација за лиценце роба и
услуга трећих лица; компјутерско управљање
подацима; консултације о стратегији комуникације у
односима са јавношћу; консултације о стратегији
комуникације у рекламирању; консултације у вези са
пословним
организовањем;
консултације
у
пословном управљању; маркетинг; маркетинг у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику (рау рег click оглашавање); оптимизација
претраживача за промоцију продаје; оптимизација
саобраћаја за интернет странице; организовање
изложби за привредне или рекламне потребе;
организовање сајмова у комерцијалне или рекламне
сврхе; писање рекламних текстова; помоћ у
пословном или индустријском управљању; пословна
испитивања; пословна истраживања; пружање
пословних
информација;
пословне
процене;
пословно управљање за независне пружаоце услуга;
пословно управљање и организационо саветовање;
преговарање и закључивање пословних трансакција
за трећа лица; преговарање о пословним уговорима
за друге; презентација производа путем средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
продукција емисија телевизијске продаје; промоција
продаје за друге; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање спортских догађаја; професионалне
пословне консултације; пружање комерцијалних и
пословних
контакт
информација;
пружање
комерцијалних савета и информација потрошачима
при избору роба и услуга; пружање пословних
информација путем интернет странице; рекламирање
на радију; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
управљање програмима лојалности потрошача;
услуге агенција за пружање пословних информација;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге набавке за
трећа лица (куповина производа и услуга за друге
пословне субјекте); услуге подуговарања, аутсорсинг
(помоћ у пословању); услуге пословног посредовања
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које се односе на повезивање потенцијалних
приватних улагача са предузетницима којима су
потребна финансијска средства; услуге посредовања
у трговини; услуге праћења тржишта; услуге
телемаркетинга.
Кл. 36: агенције за терминску трговину робом;
актуарске услуге консултација и саветовања;
актуарске услуге у вези са осигурањима; анализа
ризика, процена и предвиђања у вези са
финансијским тржиштем и тржиштем инвестиција;
анализа финансијског тржишта и припрема
извештаја који се односе на то; банкарске,
финансијске и услуге осигурања; берзанско
посредовање у вези са финансијским деривати ма;
вођење новчаних трансакција; давање зајмова и
кредита; давање зајмова на основу гаранције; давање
попуста трећим лицима у објектима кроз употребу
чланских карти; давање савета који се односе на
улагања у некретнине; давање финансијске процене
штете након непогоде; електронска наплата дугова;
електронске трансакције путем кредитне картице;
електронски
пренос
средстава;
електронско
банкарство путем глобалне рачунарске мреже
(интернет банкарство); задржавање хартија од
вредности, средстава и остале имовине на чувању
код трећег лица; зајам на основу обезбеђења; зајмови
за куповину на лизинг; зајмови на рате; зајмови
(финансирање) и есконтовање меница; здравствено
осигурање; издавање вредносних бонова; издавање
вредносних бонова као награда за лојалност
потрошача; издавање вредносних бонова у виду
поклон ваучера; издавање вредносних бонова у
оквиру програма чланства потрошача; издавање и
уновчавање вредносних бонова; издавање картица за
електронско плаћање у вези са програмима бонуса у
награда; издавање кредитних картица; издавање
поклон ваучера који потом могу да буду замењени за
производе и услуге; издавање поклон картица;
издавање поклон картица за употребу као
електронске путне карте; издавање путних чекова и
акредитива; изнајмљивање заједничких канцеларија
за рад; изнајмљивање зграда; изнајмљивање зграда за
трајно становање; изнајмљивање зграда и пружање
информација у вези са тим; изнајмљивање кућа;
изнајмљивање мобилних кућа; изнајмљивање
некретнина;
изнајмљивање
пољопривредних
газдинстава; изнајмљивање пословних просторија;
изнајмљивање станова и канцеларија; изнајмљивање
станова, кућа, пословних простора и канцеларија;
изнајмљивање станова у стамбеним заједницама;
консултантске и посредничке услуге у вези са
животним осигурањем; компјутеризоване банкарске
услуге; консултантске и посредничке услуге у вези
са здравственим осигурањем; консултантске и
посредничке услуге у вези са осигурањем возила;
консултантске и посредничке услуге у вези са
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осигурањем
од
незгоде;
консултантске
и
посредничке услуге у вези са путним осигурањем;
консултантске и саветодавне услуге у вези са
осигурањима; консултантске и услуге информисања
у вези са посредовањем у осигурању; куповина
зграда на лизинг; куповина земљишта на лизинг;
куповина канцеларијске опреме на лизинг; куповина
копнених возила на лизинг; најам апартмана; обрада
плаћања извршен их кредитним картицама; обрада
плаћања извршен их платни м картицама; онлајн
банкарство; осигурање живота; осигурање од
пожара; осигурање од последица несрећног случаја;
посредовање у промету са хартијама од вредности;
прикупљање прилога за добротворне фондове;
процена некретнина и пружање информација у вези
са тим; процена половних аутомобила; процена
терета и товара; пружање информација које се
односе на осигурање; пружање информација које се
односе на послове у вези са некретнинама путем
Интернета; пружање информација које се односе на
процену некретнина; пружање информација које се
односе на процену половних аутомобила; пружање
информација које се односе на уговарање животног
осигурања; пружање информација које се односе на
уговарање
неживотног
осигурања;
пружање
информација о финансијама путем интернет
странице; пружање онлајн информација које се
односе на финансијске, банкарске, услуге осигурања
и услуге улагања; пружање онлајн информација о
берзи из рачунарске базе података или са Интернета;
пружање привремених зајмова; пружање услуге
прикупљања финансијских средстава за друге путем
глобалне рачунарске мреже; пружање финансијске
помоћи друштвеним, добротворним и верским
организацијама;
пружање
финансијских
информација и информација о осигурању онлајн из
рачунарске
базе
података
или
глобалне
комуникационе мреже; пружање финансијских
информација које се односе на кредитну способност
предузећа и физичких лица; пружање финансијских
информација
онлајн;
пружање
финансијских
информација
путем
електронских
средстава;
реализација девизних трансакција за друге;
реализација
онлајн финансијског
пословања;
реализација трансакција безготовинским плаћањем;
револвинг зајмови; савети у вези са зајмовима;
саветовање о фискалним проценама; саветодавне
услуге у вези са личним финансијама; саветодавне
услуге у вези са осигурањем и реосигурањем;
телефонско банкарство; терминска трговина;
трговање акцијама и обвезницама; убирање
најамнине
(станарине);
уговарање
животног
осигурања и пружање информација у вези са њим;
управљање
зградама
(услуге
у
вези
са
некретнинама); управљање имовином за трећа лица;
управљање некретнинама и стамбеним простором;
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управљање капиталом; управљање непокретностима;
услуге агенција за изнајмљивање смештаја (станова);
услуге агенција за наплату дугова; услуге агенција за
промет некретнина; услуге агенције за некретнине за
закуп имовине; услуге актуара; услуге залагаоница;
услуге мењачница; услуге плаћања путем бежичних
телекомуникационих апарата и уређаја; услуге у вези
са готовинским картицама; услуге у вези са
картицама са одложеним плаћањем; услуге у вези са
кредитним и платни м картицама; услуге
финансијског саветовања у вези са извршењем
безготовинских
платних
трансакција;
услуге
финансијског улагања и саветовања; услуге
финансирања; услуге финансирања за аутомобиле;
услуге
финансирања
опреме;
факторинг;
финансијске
информације;
финансијске
консултације; финансијске процене (осигурање,
банкарство, некретнине); финансијско спонзорисање;
финансијско управљање; финансирање зајмова;
финансирање лизинга; финансирање лизинга
аутомобила; финансирање некретнина; финансирање
потрошачке куповине.
Кл. 37: асфалтирање; балансирање гума; бојење и
поправка натписа; вулканизација гума (поправка);
грађевински надзор; заштита возила од корозије;
заштита од корозије; изнајмљивање машина за
ископавање (багера); изнајмљивање машина за
чишћење; изнајмљивање машина за чишћење путева;
информације о поправкама; инсталирање, одржавање
и поправка машина; конструисање; лакирање;
обнављање машина које су истрошене или
делимично
уништене;
одржавање
возила;
протектирање гума; рестаурација машина, мотора
који су истрошени или делимично уништени;
уградња и поправка противпровалних аларма; услуге
поправке возила у квару; услуге сервисних станица
за возила (бензинских пумпи); чишћење возила.
Кл. 38: омогућавање приступа електронској онлајн
мрежи за проналажење информација; аудио, видео и
мулти медијско емитовање садржаја путем интернета
и других комуникацијских мрежа; аудио емитовање
путем интернета и других комуникацијских мрежа;
аутоматске услуге пружања података о телефонским
позивима; аутоматски пренос дигиталних података
путем телекомуникацијских канала; бежични
електронски пренос гласовних сигнала, података,
факсимила, слика и информација; бежични пренос
података путем бежичних апликацијских протокола
(WАР); бежични пренос података путем дигиталне
мобилне телефоније; бежични пренос података
путем интернета; бежично емитовање; видео
емитовање;
видео
емитовање
и
пренос
кинематографских филмова и филмова путем
интернета; видео пренос путем дигиталних мрежа;
дигитални пренос података; дигитални пренос
података путем интернета; дигитално аудио
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емитовање; електронска достава слика и фотографија
путем глобалне рачунарске мреже; електронска
испорука кредитне документације; електронска
комуникација путем причаоница; линија за ћаскање
интернет форума; електронска размена података
смештен их у базе података којима је могуће
приступити путем телекомуникацијских мрежа;
електронска размена порука путем линија за
ћаскање,
причаоница
и
интернет
форума;
електронски и дигитални пренос гласа, података,
слика, сигнала и порука; електронски пренос вести;
електронски пренос звука, слика и других података и
информација свих врста; електронски пренос звука,
слика и других података и информација свих врста
путем интернета; електронски пренос инстант
порука и података; електронски пренос наруџби;
електронски пренос података; електронски пренос
података и докумената; електронски пренос података
и докумената путем електронских уређаја;
електронски пренос података и докумената путем
рачунарских терминала и електронских уређаја;
електронски пренос порука и података; електронски
пренос поште и порука; електронски пренос
рачунарских програма путем интернета; електронски
пренос слика, фотографија, графичких слика и
илустрација путем глобалне рачуна реке мреже;
електронско чување и прослеђивање порука;
емитовање аудио-визуелних и мултимедијалних
садржаја путем интернета; емитовање аудиовизуелних садржаја путем интернета; емитовање
видео записа путем интернета и других
комуникацијских мрежа; емитовање видео и аудио
програма путем интернета; емитовање и пренос
радијских
програма;
емитовање
и
пренос
телевизијских програма; емитовање и пренос
телевизијских програма који се плаћају по гледању;
емитовање
мултимедијалних садржаја
путем
интернета; емитовање телевизијских програма,
филмова
и
осталих
аудио-визуелних
и
мултимедијалних садржаја; емитовање телешопинг
програма; емитовање филмских и телевизијских
садржаја или програма, укључујући на интернету, на
мобилним комуникацијским мрежама и другим
медијима;
изнајмљивање
времена
приступа
информацијама
на
рачунарским
мрежама;
изнајмљивање времена приступа рачунарским базама
података;
изнајмљивање
времена
приступа
серверима
база
података;
изнајмљивање
телекомуникацијских
уређаја
и
инсталација;
изнајмљивање телекомуникацијских уређаја и
опреме која омогућава повезивање на мреже;
интерактивни пренос видео записа путем дигиталних
мрежа; интернетска испорука докумената путем
глобалне рачуна реке мреже; информације о
телекомуникацијама; комуникација путем радио,
телеграфског, телефонског и телевизијског преноса;
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комуникација путем рачунарских терминала,
дигиталним преносом или путем сателита;
комуникације мобилним телефонима; комуникације
путем или између рачун ара и рачунарских
терминала; консултантске услуге које се односе на
пренос података; консултантске услуге на пољу
електронских
комуникација;
обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих
веза
са
глобалном рачуна реком мрежом; омогућавање
бежичног приступа интернету за више корисника;
омогућавање електронског преноса података о
трансакцијама на кредитним картицама и о
електронском плаћању путем глобалне рачуна реке
мреже; омогућавање интернет приступа базама
података; омогућавање корисничког приступа
глобалним рачунарским мрежама и интернет
страницама које садрже информације о широком
распону тема; омогућавање корисничког приступа
интернету
(пружаоци
услуга);
омогућавање
корисничког
приступа
информацијама
и
информационим услугама које су доступне на
интернету и другим рачунарским мрежама;
омогућавање корисничког приступа информацијама
на интернету; омогућавање корисничког приступа
платформама
на
интернету;
омогућавање
корисничког приступа порталима на интернету;
омогућавање
корисничког
приступа
претраживачима;
омогућавање
корисничког
приступа рачунарским програмима на мрежама
података; омогућавање приступа базама података на
рачунарским мрежама; омогућавање приступа већег
броја
корисника
глобалним
рачунарским
информациони м мрежама за пренос и ширење
широке палете информација; омогућавање приступа
електронским информацијама, комуникацијама и
платформама за трансакције на интернету;
омогућавање приступа електронским продавницама
(телекомуникације);
омогућавање
приступа
електронским публикацијама; омогућавање приступа
електронским страницама; омогућавање приступа
електронском тржишту (порталу) на рачунарским
мрежама; омогућавање приступа и изнајмљивање
времена за приступ рачунарској бази података;
омогућавање приступа информацијама на интернету;
омогућавање приступа на захтев рачунарским
програмима на мрежама података; омогућавање
приступа платформама за електронску трговину на
интернету; омогућавање приступа платформама на
интернету
за
потребе
размене
дигиталних
фотографија; омогућавање приступа платформама на
интернету, као и на мобилном интернету;
омогућавање приступа подацима или документима
који се чувају електронски у централним датотекама
за консултације на даљину; омогућавање приступа
порталима за дељење видео садржаја; омогућавање
ЗИС / RS / IPO

Ж
приступа порталима на интернету; омогућавање
приступа причаоницама на интернету; омогућавање
приступа телекомуникацијским каналима за услуге
телешопинга; омогућавање приступа форумима на
интернету;
омогућавање
телекомуникацијских
повезивања на интернет или базе података;
омогућавање телекомуникацијских повезивања на
интернет
у
кафићима;
омогућавање
телекомуникацијског повезивања на глобалне
комуникацијске мреже или базе података; онлајн
пренос података; пренос видео порука; пренос видео
садржаја, филмова, слика, текста, фотографија,
игара, садржаја који су створили корисници, аудио
садржаја и информација путем интернета; пренос
дигиталних аудио и видео садржаја преко глобалне
рачунарске мреже; пренос електронске поште;
пренос инстант порука; пренос информација и
података путем онлајн услуга и интернета; пренос
информација и података путем рачунарских мрежа и
интернета; пренос информација путем оптичких
телекомуникацијских мрежа; пренос информација
путем рачунарских мрежа; пренос и пријем
информација
базе
података
путем
телекомуникацијских мрежа; пренос кратких порука;
пренос мултимедијалног садржаја путем интернета;
пренос података, аудио, видео и мултимедијалних
датотека, укључујући датотеке које се могу
преузимати и датотеке које се преносе стримингом
преко глобалне рачунарске мреже; пренос података,
звука и слике; пренос садржаја који су створили
корисници путем интернета; пренос порука и слика
посредством рачунара; пренос честитки путем
интернета; пружање телекомуникацијских веза за
телефонске
линије
за
ћаскање;
пружање
телекомуникацијских
услуга
за
платформе
електронске трговине на интернету и другим
електронским медијима; пружање услуга гласовне
комуникације путем интернета; пружање услуга за
одржавање видео конференција; пружање услуга
интернет
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
сателитски пренос; слање порука; стриминг (проток)
података; телекомуникацијске услуге које се пружају
путем
интернета,
интранета
и
екстранета;
телекомуникацијске услуге омогућавања приступа
глобалној рачунарској мрежи за већи број корисника;
услуге видео стриминга независних филмова и
кинематографских филмова путем интернета; услуге
интерактивне комуникације; услуге консултација,
информисања
и
саветовања
на
пољу
телекомуникација;
услуге
телекомуникационог
усмеравања и повезивања; форуми (причаонице) на
друштвени м мрежама.
Кл. 39: бродски превоз робе; ваздушни превоз;
достава новина; достава порука (курирска служба);
достава робе наручене поштом; железнички
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Ж
транспорт;
изнајмљивање
аутомобила;
изнајмљивање возила; изнајмљивање гаража;
изнајмљивање
контејнера
за
складиштење;
изнајмљивање навигационих система; изнајмљивање
простора за паркирање; изнајмљивање пртљажника
за кров на возилима; изнајмљивање путничких
аутобуса; изнајмљивање складишта; изнајмљивање
тркачких аутомобила; изнајмљивање чамаца;
информације о саобраћају; информације о
транспорту; испорука пошиљки; испорука робе;
истовар терета; курирске услуге (достава пошиљки
или робе); логистичке услуге у вези са превозом
(транспортна логистика); организовање превоза за
туристичка
путовања;
паркирање
возила;
посредовање у транспорту; посредовање у услугама
шпедиције; пратња путника; превоз амбулантним
колима; превоз аутобусом; превоз аутомобилом;
превоз бродом; превоз блиндираним колима; превоз
драгоцености уз обезбеђење; превоз камионом;
превоз путника; превоз туриста; превоз робе
баржама; путничке резервације; резервација превоза;
резервисање места за путовања; речни превоз;
селидбене услуге; складиштење; складиштење робе;
складиштење чамаца, бродова; такси превоз;
транспортне услуге; услуге возача; услуге вуче
возила у квару; услуге заједничког коришћења
аутомобила (кар шеринг); услуге комерцијалног
превоза терета; услуге ношења терета од стране
носача; услуге превоза за туристичка разгледања;
услуге
спашавања
(транспорт);
физичко
складиштење електронски сачуваних података и
докумената; шпедиција.
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оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; развој концепта оглашавања; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању].
Кл. 41:
изнајмљивање простора и опреме за
одржавање спортских активности; изнајмљивање
спортских терена; пружање информација које се
односе на рекреативне активности.
Кл. 42: графички дизајн; графички дизајн посредством
рачунара; графички дизајн промотивног материјала;
дизајн и анализа рачунарских система; дизајн и развој
софтвера из области мобилних апликација; дизајнирање
веб портала; дизајнирање, одржавање, изнајмљивање и
ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање, развој и
имплементација
софтвера;
дизајнирање,
развој,
инсталирање и одржавање рачунарског софтвера;
дизајнирање, развој и програмирање рачунарског
софтвера; дизајнирање, развој, одржавање и ажурирање
рачунарског софтвера; пружање корисничких услуга
аутентификације коришћењем технологије јединствене
пријаве за мрежне софтверске апликације; платформа
као услуга [паас]; развој рачунарских платформи;
софтвер у виду сервиса [саас].
(111) 82704
(210) Ж- 2021-2224

(181) 23.12.2031.
(220) 23.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) Monus d.o.o. Beograd-Zemun, Александра
Дубчека 14, 11080, Београд-Земун, RS
(540)

(111) 82703
(210) Ж- 2021-1961

(181) 16.11.2031.
(220) 16.11.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) Јован Лазаревић , Шумадијске Дивизије 22,
11000, Београд, Вождовац, RS
(740) Адвокат Милош Ачански, Савска 19,
11000, Београд, Савски венац
(540)

(531) 26.01.18; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.21;
27.05.24
(591) #Ф3702Ц, #Ф05А2А, #А03Ц20, #ФФФФФФ, #
000000
(511) Кл. 35: објављивање рекламних текстова;
објављивање рекламног материјала и текстова;
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(531) 19.03.03; 24.15.01; 26.03.23; 26.04.18; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.08; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17
(511) Кл. 16: штампана амбалажа, штампане ствари и
материјал за дуван; дуван за замотавање; производе од
дувана; дуван за жвакање; артикле за пушаче; филтере за
цигарете;
шибице;
цигарете;
цигаре.
Кл. 34: дуван; дуван за замотавање; производи од
дувана; дуван за жвакање; артикли за пушаче;
филтери за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
Кл. 35: малопродаја, велепродаја, увоз и извоз
дувана; дувана за замотавање; производа од дувана;
дувана за жвакање; артикла за пушаче; филтера за
цигарете; шибица; цигарета; цигара
ЗИС / RS / IPO
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(111) 82705
(210) Ж- 2021-2225

(181) 23.12.2031.
(220) 23.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) Monus d.o.o. Beograd-Zemun, Александра
Дубчека 14, 11080, Београд-Земун, RS
(540)

Ж
козметичка нега; здравствена нега; зубарске услуге;
клиничке услуге естетске и пластичне хирургије;
консултантске услуге у вези са здравственом негом;
медицинска нега; медицинска помоћ; медицинске и
здравствене услуге; медицинске и хируршке услуге;
медицински скрининг; обављање медицинских
прегледа; палиативна нега; пружање информација о
здрављу; пружање информација о здравственој
заштити путем електронских средстава; пружање
информација о медицинским услугама; пружање
информација о услугама здравствене неге.
(111) 82707
(210) Ж- 2021-2181

(181) 16.12.2031.
(220) 16.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) ZLATIBORAC DOO BEOGRAD, Мојковачка
58, 11136, Београд-Чукарица, RS
(540)

(531) 19.03.03; 24.01.05; 24.01.09; 25.05.25; 25.07.01;
25.07.04; 25.07.21; 26.04.08; 26.11.08; 26.11.09;
27.05.01
(511) Кл. 16: штампана амбалажа, штампане ствари
и материјал за дуван; дуван за замотавање;
производе од дувана; дуван за жвакање; артикле за
пушаче; филтере за цигарете; шибице; цигарете;
цигаре.
Кл. 34: дуван; дуван за замотавање; производи од
дувана; дуван за жвакање; артикли за пушаче;
филтери за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.
Кл. 35: малопродаја, велепродаја, увоз и извоз
дувана; дувана за замотавање; производа од дувана;
дувана за жвакање; артикла за пушаче; филтера за
цигарете; шибица; цигарета; цигара
(111) 82706
(210) Ж- 2021-1959

(181) 12.11.2031.
(220) 12.11.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) MEDIGROUP SEE DOO, ул. Милутина
Миланковића 3V, Нови Београд-Београд, RS
(540)

Medigroup. Moja preporuka.
(511) Кл. 38:
аудио, видео и мултимедијско
емитовање садржаја путем интернета и других
комуникацијских мрежа; услуге преноса података и
телекомуникације;
телекомуникацијске
и
комуникацијске услуге; дигитални пренос података
путем интернета; електронски пренос информација.
Кл. 39: превоз пацијената колима хитне помоћи;
превоз лица и робе; превоз и складиштење робе;
превоз амбулантним колима.
Кл. 44: болничке услуге; дерматолошке услуге;
естетска и пластична хирургија; здравствена и
ЗИС / RS / IPO

(531) 06.01.02; 06.01.04; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, тамно зелена, светло зелена
(511) Кл. 29: месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхра.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и 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).
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 82708
(210) Ж- 2021-2152

(181) 08.12.2031.
(220) 08.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) Slaviša Vesić PR PROIZVODNJA KORA I
TRGOVINA ND SALE LEŠNICA, Владимира
Мићића 2, 15307, Лешница, RS
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Ж
(540)

(531) 05.05.20; 05.05.22; 18.03.23; 25.01.01; 25.01.25;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.24
(511) Кл. 30: чај.
(111) 82709
(210) Ж- 2021-2182

(181) 16.12.2031.
(220) 16.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) Слађан Максић , Баљковица б.б., 34300,
Аранђеловац, RS
(740) Адвокат Наташа А. Николић, Цара Душана ПЦ
''Душанов базар'', пирамида, 3.спрат, локал 306 и 308,
18000, Ниш
(540)

(531) 24.03.08; 25.01.15; 25.01.25; 26.01.04; 26.01.16;
26.01.18; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.21;
27.05.24; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.07; 29.01.08
(591) браон, црна, жута
(511) Кл. 29:
бадеми, обрађени; бадеми,
припремљени;
бразилски
ораси,
прерађени;
бруснице, прерађене; бруснице, смрзнуте; вишње,
конзервиране; вишње, смрзнуте; вишње, суве; воће,
конзервисано; воће, кувано; воће, прерађено; воће,
припремљено; воћни желе; глазирано воће;
грицкалице на бази сувог воћа; грицкалице од
кандираног воћа; зачињени бадеми; зачињени
индијски ораси; зачињени мешани орашасти
плодови; зачињени ораси; зачињени орашасти
плодови; зачињено коштуњаво воће; јабуке,
обрађене; кандирани бадеми; кандирани кикирики;
кандирани
ораси;
кандирани
пекан
ораси;
конзервиране
шљиве;
конзервирано
воће;
конзервирано, замрзнуто, сушено и кувано воће и
поврће; малине, прерађене; малине, смрзнуте;
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нарезано воће; нарезано воће, конзервирано;
пистаћи,
прерађени;
пистаћи,
припремљени;
прерађени орашасти плодови; прерађен орах;
ролнице од сувог воћа; сечено воће; смрзнуто воће;
суве шљиве; суво грожђе; сушено воће; џемови од
шљиве; шљиве, прерађене.
Кл. 30: бадеми преливени чоколадом; бадеми са
шећерним преливом; воћне посластице; карамел
крем; карамел прелив; колачи обложени чоколадом;
колачи са шљивама; коштуњаво воће са чоколадним
преливом; сујеби [кувано јело које се првенствено
сасатоји од кнедли са месом]; чоколадни преливи;
чоколадни производи.
(111) 82710
(210) Ж- 2021-2185

(181) 20.12.2031.
(220) 20.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) Гордана Шаулић; Илда Вучковић Шаулић;
Михајло Шаулић and Санела Мирковић, Ђорђа
Радојловића 15а, 11000, Београд, RS; Велемајстора
Боре Костића 25, 11000, Београд, RS; Незнаног
јунака 15/19, Београд, RS i Пивљанина Баја 27/9,
11000, Београд, RS
(740) Дејан Вуковић, адвокат, Теодора Драјзера 34,
Београд
(540)

ŠABAN ŠAULIĆ
(511) Кл. 35: дистрибуција рекламног материјала;
дистрибуција узорака; изнајмљивање билборда
[паноа за рекламирање]; изнајмљивање времена за
рекламирање
у
средствима
комуникације;
изнајмљивање продајних штандова; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; манекенске услуге у циљу рекламирања
или продајних промоција; маркетинг; маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
објављивање рекламних текстова; оглашавање;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику [рау per click оглашавање]; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; организовање
изложби за привредне или рекламне потребе;
организовање модних ревија у промотивне сврхе;
организовање сајмова; писање радних биографија за
друге; писање рекламних текстова; претраживање
података у рачунарским датотекама за друге;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; продукција програма телевизијске продаје;
производња рекламних филмова; промоција продаје
за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских
догађаја;
професионалне
пословне
консултације; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
рекламирање на радију; рекламирање преко плаката;
рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем
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наруџбеница; тражење спонзорства; уређивање
излога; услуге графичке обраде материјала за
рекламне сврхе; услуге комерцијалног лобирања;
услуге односа са јавношћу; услуге односа са
медијима; услуге онлајн малопродаје дигиталне
музике која се преузима са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању];
услуге рекламних агенција.
Кл. 38: бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
комуникација преко мреже оптичких влакана;
комуникација преко рачунарских терминала;
комуникације мобилним телефонима; омогућавање
приступа рачунарским базама података; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос; порука и слика посредством
рачунара; пружање информација у области
телекомуникација; пружање услуга онлајн форума;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телефонске
комуникације;
телефонске
услуге;
услуге
видеоконференција; услуге новинских агенција;
услуге
телеграмског
комуницирања;
услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
форуми [причаонице] на друштвеним мрежама.
(111) 82711
(210) Ж- 2021-2168

(181) 15.12.2031.
(220) 15.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) Дарко Здравковић, Марка Челебоновића
21/19, 11070, Београд, RS
(540)

Ж
(511) Кл. 3: козметичке креме и лосиони; шампони;
сапуни.
Кл. 25: одећа; обућа.
Кл. 42: дизајнирање и хостинг веб портала у области
туризма.
(111) 82712
(210) Ж- 2021-2170

(181) 15.12.2031.
(220) 15.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) Questionmark, Милешевска 53/8,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.04; 24.17.04; 27.05.01
(591) црно бела
(511) Кл. 16:
шнитови за шивење одеће.
Кл. 25: одећа, нарочито: сукње, блузе, кошуље,
мајице, хаљине, јакне, радни комбинезон, кратке
панталоне бермуде, сукње-панталоне, одела, капути,
мантили, пелерине, панталоне, одећа за плажу,
мараме шалови, женске чарапе; обућа, нарочито:
ципеле, чизме, сандале, папуче, гимнастичке патике.
Кл. 40: шивење женске одеће по мери.
(111) 82713
(210) Ж- 2021-2244

(181) 27.12.2031.
(220) 27.12.2021.
(151) 16.06.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

KASARIO
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за лечење еректилне дисфункције;
фармацеутски препарати за употребу у урологији;
фармацеутски препарати за лечење плућне
хипертензије.

(531) 03.07.06; 03.07.24; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.04
(591) тамно плава, плава, светло плава, наранџаста

ЗИС / RS / IPO

(111) 82714
(210) Ж- 2022-294

(181) 23.02.2032.
(220) 23.02.2022.
(151) 21.06.2022.
(732) GALENIKA a.d. , Батајнички друм б.б., 11080,
Београд-Земун, RS
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Ж
(540)

EASY SKIN
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 82715
(210) Ж- 2021-2055

(181) 29.11.2031.
(220) 29.11.2021.
(151) 21.06.2022.
(732) Natalija Sakić, Milutina Milankovića 164,4,10,
11070, Novi Beograd, RS
(740) Стајић Тањга Бранислава, Булевар ослобођења
78, 21000, Нови Сад
(540)

ZViZ
(511) Кл. 8:
стругалице; стругалице за ручну
употребу; секире за лед; чекићи за лед; шила за лед;
ручна сврдла за лед за пецање на леду; ручно
покретани алат за стругање леда; алат за стругање,
ручни; лопате [ручни алат]; лопатице [ручни алат];
металне ручке за ручне алате; стругачи [ручни алат];
чекићи [ручни алат]; дршке од дрвета за ручни алат;
ручке, не од метала, за ручне алате; ручке, од метала,
за ручне алате; торбе са алатом, попуњене ручним
алатима; ручни алат и справе, са ручним
управљањем; ручни алати и справе, којима се ручно
управља; траке за вучу [ручни алат]; жица за вучу
[ручни алат]; дизалице за мотоцикле, ручно
покретане; држачи за бургије [ручни алат]; дрвене
дршке за ручни алат; насадни одвијач [ручни алати];
ручно
покретане
справе;
стригачи
[ручни
инструмент]; ручни распршивачи за индустријску
или комерцијалну употребу; справе за претакање
течности [ручни алат]; ручни алати који се продају у
попуњеним торбама са алатом.
Кл. 16:
календари; зидни календари; стони
календари; џепни календари; штампани календари;
календари са кидањем страница; стоне подлоге са
календаром; налепнице за бранике аутомобила;
налепнице
[канцеларијски
прибор];
папирне
налепнице за отпремање; украсне налепнице за
кациге; пластичне фолије; лепљива пластична фолија
за обмотавање; лепљиве фолије [канцеларијски
материјал]; пластична фолија за паковање; пластичне
фолије за омотавање; полипропиленске фолије за
умотавање;
фолије,
слајдови
[канцеларијски
материјал];
целулозна
ацетатна
фолија
за
обмотавање; целулозна ацетатна фолија за паковање;
лепљива пластична фолија за обмотавање и
паковање; пластична танка растегљива фолија за
обавијање палета; пластични омотачи, фолије и кесе
за умотавање и паковање; пластична савитљива
фолија за паковање која се продаје на велико
индустријским и комерцијалним произвођачима;
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летци, флајери; штампани флајери; налепнице;
папирне кесе; вишенаменске пластичне кесе; кесе од
папира за паковање; кесе од пластике за паковање;
пластичне кесе за куповину; пластичне кесе за кућну
употребу; пластичне кесе за паковање; врећице
[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање;
нотеси; бележнице, нотеси; илустровани нотеси;
индексирани нотеси; новинарски нотеси; папирни
нотеси; џепни нотеси; бележнице; бележнице за
диктирање; бележнице за писање; бележнице за
скицирање; празне бележнице; школске бележнице;
свеске; свеске са спиралним повезом; свеске од
папира; књиге; комеморативне књиге; маркери за
књиге; обележивачи за књиге; књиге са упутствима
за рачунарске игре; кожни омоти за роковнике;
роковници; џепни роковници; штампани роковници;
оловке; држачи за оловке; кутије за оловке; пернице
за оловке; украси за оловке; хемијске оловке; оловке
са графитном мином [техничке оловке]; држачи за
обичне и хемијске оловке; пернице за обичне и
хемијске оловке; сталци за хемијске оловке; лепљива
пластична фолија за паковање; штампани материјал
[вискока штампа]; штампани материјали за обуку;
штампани папирни канцеларијски материјал;
штампани промотивни материјали; штампани
материјали у виду обојених узорака, налепнице за
аутомобиле; аутомобилске налепнице; налепнице за
моторна возила; украсне налепнице за аутомобиле;
аутомобилске украсне налепнице; украсне налепнице
за моторна возила; украсне налепнице за бранике
возила; украсне налепнице на бранику возила;
налепнице осетљиве на притисак за примену на
возилима; налепнице са натписом на вратима
пртљажника; налепнице са натписима за врата
пртљажника возила; кесе од папира, папирне кесе,
кесе од папира за паковање, пластичне кесе за
паковање, поклон кесе од папира, папирне кесе за
паковање, папирне поклон кесе, папирне кесе за
куповину, пластичне кесе опште намене, пластичне
кесе за паковање, папирне кесе за кућне потребе,
папирне кесе за поклоне за вино, пластичне кесе за
кућне потребе, пластичне кесе за паковање, папирне
вреће за куповину, пластичне вреће за куповину,
кесе од папира или пластике за паковање, кесе од
пластике за паковање, поклон кесе од папира, поклон
кесе од папира или пластике, вреће за робу од папира
или пластике, пластичне или папирне кесе за
паковање робе, кесе од папира или пластике, кесе
[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање,
кесе [коверте, кесице] од пластике за паковање, кесе
[коверте, кесице] од пластике за паковање, кесе од
папира или пластике, за паковање робе.
Кл. 18:
велике торбе за спортску одећу;
вишенаменске торбе; вишенаменске торбе [ручне
торбе]; водилице за тренирање; вртни сунцобрани;
женске ташне; женске ручне торбе; кесе за куповину
ЗИС / RS / IPO
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за вишекратну употребу; кишобрани и сунцобрани;
кишобрани; кишобрани за децу; кожне навлаке за
возне и аутобуске карте; кожне торбе и новчаници;
кожне торбе, кофери и новчаници; кожни новчаници
за метални новац; кожни новчаници на преклоп;
кофери; кутије за визит карте; мали кофери;
мрежасте торбе за куповину; мрежасте торбице од
племенитих метала; мушке ручне торбе; налепнице
за пртљаг; новчаници за картице; новчаници за
кредитне картице; новчаници који садрже и корице
за картице; обручи за кишобране; ознаке за пртљаг;
платнене торбе за куповину; платнене торбе за
намирнице; платнене торбе за ношење дрва; плетене
торбе; путне торбе; путне торбе за одећу; рамови за
кишобране и сунцобране; ранци; руксаци; ручке за
кишобране; ручке за кофере; ручке за ношење кеса
из куповине; спортске торбе; сунцобрани; торбе;
торбе за алат [празне]; торбе за куповину; торбе за
ношење докумената; торбе за опрему; торбе и путне
торбе за спортску одећу; торбе [коверте, кесе] од
коже за паковање; торбе [омоти, кесе] од коже за
паковање робе; торбице за ношење око струка;
футроле [етуи] за визиткарте; футроле за картицу са
именом; футроле за кишобране; футроле за кључеве;
футроле за кључеве од имитације коже; футроле за
кредитне картице [новчаници]; футроле за ручни
алат у облику уроланог платна; футроле од коже или
вештачке коже; џепни новчаници.
Кл. 35:
дељење флајера, брошура, штампаног
материјала и узорака у рекламне сврхе; дељење
рекламних материјала и материјала за оглашавање
[флајера, брошура, летака и узорака]; оглашавање;
непосредно оглашавање; оглашавање на отвореном;
пружање и изнајмљивање простора за оглашавање и
простора за спољно оглашавање; израда материјала
за оглашавање; непосредно оглашавање путем
поште; оглашавање и промотивна продаја услуга;
оглашавање према категоријама; припремање
услужног
оглашавања
за
друге;
рекламне,
маркетиншке и услуге оглашавања; рекламне услуге
и оглашавање; услуге планирања за оглашавање;
услуге посредовања везане за оглашавање; дељење
рекламног,
маркетиншког
и
материјала
за
оглашавање; дељење материјала за оглашавање
путем електронске поште; консултантске услуге које
се односе на оглашавање; обезбеђивање и
изнајмљивање огласног простора и материјала за
оглашавање; оглашавање и промотивна продаја у
вези са робом и услугама; пословно саветовање који
се односи на оглашавање; рекламне услуге и
оглашавање преко телевизије, радија или поште;
услуге оглашавања за промоцију посредовања акција
и осталих обвезница; дистрибуција и дељење
материјала за оглашавање [летака, проспеката,
штампаних материјала и узорака]; консултантске
услуге које се односе на рекламирање, оглашавање и
ЗИС / RS / IPO

Ж
маркетинг; саветовање из области оглашавања,
маркетинга и промотивних активности, саветодавне
услуге и асистенција; услуге оглашавања, промоције
и маркетинга које се односе на возила; услуге
посредовања у вези са изнајмљивањем времена и
простора за оглашавање; непосредно оглашавање
поштом у циљу привлачења нових купаца и
одржавања постојеће базе купаца, пружање и
изнајмљивање простора за оглашавање и простора за
спољно оглашавање, изнајмљивање огласног
простора, изнајмљивање промотивних и рекламних
материјала,изнајмљивање рекламних материјала,
пружање
и
изнајмљивање
промотивног
материјала,пружање и изнајмљивање рекламног
простора, изнајмљивање огласног простора и
рекламног материјала, изнајмљивање промотивних и
рекламних материјала за презентације,обезбеђивање
и изнајмљивање огласног простора на интернету,
пружање и изнајмљивање спољног рекламног
простора, услуге посредовања у вези са
изнајмљивањем времена и простора за оглашавање,
маркетинг; директан маркетинг; интернет маркетинг;
онлајн маркетинг; партнерски маркетинг; циљни
маркетинг; маркетинг у оквиру издавања софтвера;
пружање информација из области маркетинга;
пружање информација о пословном маркетингу;
саветовање за рекламу и маркетинг; саветовање о
непосредном
маркетингу;
услуга
маркетинга
догађаја; услуге маркетинга производа; услуге
маркетинга
у
области
некретнина;
услуге
промотивног маркетинга; услуге рекламе и
маркетинга; консултантске услуге из области
интернет маркетинга; консултантске услуге из
области партнерског маркетинга; консултације у
вези са пословним маркетингом; маркетинг,
истраживања тржишта и анализе тржишта;
маркетинг, истраживање тржишта и анализирање
тржишта; маркетинг који се темељи на препорукама;
пружање информација у вези са маркетингом; услуге
саветовања у вези са маркетингом; пружање
информација у вези са маркетингом путем вебсајта;
пружање пословног савета у вези са стратешким
маркетингом; пружање савета из области пословног
управљања и маркетинга; саветодавне услуге које се
односе на маркетинг; услуге онлајн маркетинга
намењене корисницима друштвених мрежа; услуге
пословног саветовања које се односи на маркетинг,
оглашавање у лифту, оглашавање на лцд дисплејима
у лифту, партнерски маркетинг, аффилиате
маркетинг, консултанске услуге у области
аффилиате маркетинга, пословне услуге у вези са
франшизом.
(111) 82716
(210) Ж- 2021-2099

(181) 01.12.2031.
(220) 01.12.2021.
(151) 21.06.2022.
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Ж
(732) NORDIC NS DOO NOVI SAD, Веселина
Маслеше 72, 21000, Нови Сад, RS
(740) Гордана Великинац, адвокат, Булевар
ослобођења 78/I/116, 21000, Нови Сад
(540)

(531) 05.05.20; 15.01.13; 21.01.17; 25.01.25; 26.11.03;
26.11.12
(511) Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
Кл. 44: заштита и нега тела за људе.
(111) 82717
(210) Ж- 2021-2143

(181) 09.12.2031.
(220) 09.12.2021.
(151) 21.06.2022.
(732) Curcuma d.o.o. Beograd-Vračar, Његошева 56,
11000, Београд, RS
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06
(591) Наранџаста, зелена, бела
(511) Кл. 29: конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану; екстракти алги за исхрану;
желатин, јестиве масти; кикирики путер; путер;
какао путер за исхрану; кокосов путер; путер крем;
воће, конзервисано; кокос, осушени; џемови; супе;
суво грожђе; конзервисано поврће; сушено поврће;
уља за исхрану; кристализовано воће; урме; млеко;
воће, кувано; воћни желе; желе за исхрану; ђумбиров
џем; конзервисана соја, за исхрану; кукурузно уље за
исхрану; уље палминих коштица за исхрану;
сусамово уље за исхрану; сокови од поврћа за
кување; кефир; производи од млека; конзервисано
сочиво; мармелада; палмино уље за исхрану;
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прерађен орах;маслине, конзервисане; маслиново
уље за исхрану; пектин за кулинарске намене; кисели
краставац; грашак, конзервиран; парадајз пире; сок
од парадајза за кување; сунцокретово уље за
исхрану; конзервисана гомољика, тартуф; кора од
воћа; кикирики, припремљен; конзервисане печурке;
кокосова маст; кокосово уље за исхрану;
конзервисан пасуљ; воћни чипс; воће конзервисано у
алкохолу; полен припремљен као храна; тофу; риба
у конзерви; рибље брашно за људску исхрану; воће
у конзерви; поврће у конзерви; пире од јабука;
компот од бруснице; тахини; хумус; морске (нори)
алге, конзервисане; грицкалице на бази воћа; кисело
млеко; кимчи; сојино млеко; милк шејк;
конзервисана паприка; сунцокретове семенке,
припремљене; рибљи мусеви; рибља икра,
припремљена; семенке, припремљене; алое вера за
људску исхрану; конзервисан бели лук; протеинско
млеко; уље од семена лана
за
исхрану;
нискокалорични чипс од кромпира; нискокалорични
хрскави кромпир; лецитин за кулинарске намене;
млечни ферменти за кулинарске намене; компоти;
кондензовано млеко; крем; ферментисано млеко;
парадајз пире; паста од поврћа; паста од плавог
патлиџана; млеко од кикирикија за кулинарске сврхе;
бадемово млеко за кулинарске сврхе; пиринчано
млеко; артичоке, конзервиране; аранжмани од
обрађеног воћа; млеко у праху; кандирани ораси;
зачињено коштуњаво воће; зачињени ораси;
лешници,
припремљени;
бобичасто
воће,
конзервирано; овсено млеко; павлака [биљна] на бази
поврћа; замрзнуто-сушено поврће; лиофилизовано
поврће; дехидрисано поврће; екстра девичанско
маслиново
уље за исхрану; кукуруз шећерац,
прерађен; намази на бази орашастих плодова; сојино
уље за исхрану; замене за млеко; бадемово млеко;
млеко од киририкија; кокосово млеко; кокосово
млеко за кулинарску употребу; напици на бази
кокосовог млека; пиринчано млеко за кулинарску
употребу; напици на бази бадемовог млека; напици
на бази млека од кикирикија; пресована воћна паста;
тофу листићи; пљескавице од соје; тофу пљескавице;
темпех; сатај; поврће, прерађено; воће, прерађено;
концентрати на
бази
поврћа
за кување;
концентрати на бази воћа за кување; намази на бази
поврћа; агар-агар за кување; јестиво цвеће, сушено;
кристализовани ђумбир; ђумбир, конзервисани;
кисели ђумбир.
Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач,
тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и
производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски
производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и 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); алге [зачин] тестенина;
ЗИС / RS / IPO
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бадемово тесто; семе аниса; семе звездастог аниса;
немедицински биљни чајеви; ароме за кафу;
ароматични додаци за храну; додаци јелима; хлеб без
квасца; соли за конзервисање намирница; двопек; кекс;
бисквити, суви колачићи; слатки кексићи; слаткиши од
пеперминта; слаткиши; бомбоне; вафел производи;
какао; кафа; непржена кафа; биљни препарати за
употребу као замена за кафу; колачи; цимет [зачин];
капра; карамеле [бомбоне]; карамеле [слаткиши]; кари
[зачин]; препарати од житарица; жвакаћа гума;
цикорија [замена за кафу]; чај; чоколада; марципан;
каранфилић [зачин]; зачински додаци; слаткиши од
шећера; слаткиши; кукурузне пахуљиц; корнфлекс;
кокице; препарати за учвршћивање мућене павлаке,
шлага; есенције за исхрану, изузев етарских есенција и
етарских уља; кухињска со; додаци за згушњавање
хране за кување; природни заслађивачи; зачини;
колачићи од ђумбира; пимент; брашно; брашно од
боба; кукурузно брашно; кукурузно брашно, крупно;
брашно од слачице; сојино брашно; пшенично брашно;
скроб за јело; ферменти за тесто; фондани [слаткиши];
ситни колачи; шећер; ароме за колаче, изузев етарских
уља; прашак за колаче; тесто за колаче; млевени
ђумбир; сирће; кечап [сос]; какао напици са млеком;
пића од кафе са млеком; пића од чоколаде са млеком;
средства за подизање теста; макарони; кукуруз,
млевени; кукуруз, пржени; хлеб; малтоза; меласа за
исхрану; златни сируп [шећерни сируп]; меласа; ментол
за посластице; мед; ољуштени јечам; сенф; орашчићи;
резанци; пите; млевени јечам; пастиле [бомбоне];
зачинска паприка; бибер; слатки корен [слаткиши];
пиринач; шафран [зачин]; саго; сосови [додаци храни];
целерова со; гриз; шпагети; тапиока; брашно тапиоке;
арома ваниле за кулинарске; намене; ванилин [замена
за ванилу]; прашак за прављење сладоледа; слаткиши
од бадема; посластице од кикирикија; ароме, које нису
етарска уља; млевени овас; ољуштени овас; храна на
бази овса; овсене пахуљице; овсено брашно; штапови
од слатког корења [посластица]; пића на бази кафе;
пића на бази какаоа; пића на бази чоколаде; замене за
кафу; чипс [производ од житарица]; кускус; прополис
[пчелињи производ]; релиш [додатак јелу]; матични
млеч; суши; умак од парадајза; мајонез; крекери;
енглески крем; воћни желе [слаткиши]; мусли; колачи
од пиринча; умак, сос од соје; ледени чај; напици од
чаја; преливи за салату; хлебне мрвице; алва; мисо;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; сува зрна кукуруза без љуске; кукурузни гриз;
прашак за пециво; бикарбона сода за кување; готови
оброци од резанаца; глазуре за колаче; чоколадни
мусеви; десерти у облику муса [слаткиши]; воћни
преливи [сосови]; маринада; песто; ланено семе за
кулинарску употребу [зачин]; пшеничне клице за
људску исхрану; високопротеинске плочице од
житарица; сосови за тестенине; плочице од житарица;
палмин шећер; тесто, полупрерађен производ; цветови
ЗИС / RS / IPO

Ж
или лишће као замена за чај; чоколадни украси за
торте; украсне бомбоне за торте; коштуњаво воће са
чоколадним преливом; сутлијаш; коштуњаво воће у
праху; бели лук у праху [зачин]; пиринчана каша за
кулинарске намене; рамен; намази на бази чоколаде;
чололадни намази који садрже орашасте плодове;
сируп од агаве [природни заслађивач]; прерађено
семе за употребу као зачин; сусамово семе [зачин];
киноа, прерађена; булгур; хељда, прерађена; брашно од
хељде; тамарин [зачин]; нугат; хариса [зачин]; паста од
ђумбира [зачин].
Кл. 35:
услуге малопродаје прехрамбених
производа; услуге онлајн малопродаје прехрамбених
производа.
(111) 82718
(210) Ж- 2021-2269

(181) 30.12.2031.
(220) 30.12.2021.
(151) 21.06.2022.
(732) Yadea Technology Group Co., Ltd., Dongsheng
Road, Dacheng Industrial Zone, Anzhen Town, Xishan
District, Wuxi City, Jiangsu Province, CN
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Кл. 7:
електрични генератори; струјни
генератори; динамо; спојнице за машине и моторе,
осим за сувоземна возила; алтернатори; магнетни
индуктори за паљење; динамо за бицикле; четкице
[делови машина]; генератори електричне енергије;
лежај за возила; кик-стартери за мотоцикле; серво
мотори са наизменичном струјом.
Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере које се
могу преузимати; навигациони инструменти; камере
за вожњу уназад; регулатори напона за возила;
материјали за електричне водове [жице, каблови];
електрични адаптери; заштитне кациге; против
провални упозоравајући апарати; браве, електричне;
акумулатори, електрични, за возила.
Кл. 12:
електрични бицикли; трицикли; мопеди;
електрични мотори за копнена возила; електрична
возила; возила са даљинским управљачем, нису играчке;
бицикли; самобалансирајући скутери са управљачем;
мотоцикли; против-провални аларми за возила.
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Ж
Кл. 35: онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
пружање пословних информација путем интернет
странице; услуге агенција за пружање пословних
информација; услуге агенција за увоз и извоз;
промоција
продаје
за
друге;
маркетинг;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; консултације у вези са избором
особља; административна обрада наруџбеница за
куповину; услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских
и
хигијенских
препарата
и
медицинског материјала.
(111) 82719
(210) Ж- 2021-1029

(181) 09.06.2031.
(220) 09.06.2021.
(151) 21.06.2022.
(732) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, KR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

рерне (за употребу у домаћинству); одвлаживач за
употребу у домаћинству; фрижидери; електрични
вентилатори; клима уређаји; фрижидери за вино;
јонски генератори за пречишћавање ваздуха;
индукцијски шпорети; електричне витрине за
хлађење; електричне сушаре за веш; микроталасне
рерне; апарати за грејање; апарати на врућ ваздух.
(111) 82720
(210) Ж- 2021-2213

(181) 22.12.2031.
(220) 22.12.2021.
(151) 22.06.2022.
(732) Zongshen Industrial Group Co., Ltd.,
Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, Chongqing, CN
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

Objet
(511) Кл. 7: парочистачи за употребу у домаћинству;
електрични миксери за употребу у домаћинству;
роботизовани усисивачи; штапни усисивачи; машине
за прање судова; спин сушаре (које се не греју);
електричне машине за прање веша; кесе за
електричне усисиваче; црева за електричне
усисиваче; усисивачи; електрични усисивачи за
кућну употребу и постељину; ручни усисивачи;
електричне сецкалице; пумпе за компримовани
ваздух; компресори за фрижидере; ротационе
дуваљке; ротациони компресори.
Кл. 9:
телевизори; дигитални информационорекламни системи; бежични телефони; паметни
телефони; аудио уређаји; жични телефони; уређаји за
снимање, пренос или репродукцију звука или слике;
електрични аудио и визуелни апарати и
инструменти; навигација за аутомобиле; рачунари;
монитори за рачунаре; рачунарски софтвер; системи
кућног биоскопа; аудио и видео пријемници за кућни
биоскоп; звучници за кућни биоскоп; пројектори за
кућни биоскоп; преносиви пуњачи; преносиви
уређаји за комуникацију; мобилни телефони.
Кл. 11:
фрижидери на гас; плински шпорети;
плинске плоче за кување; електрични овлаживачи;
овлаживачи ваздуха; индустријски овлаживачи;
неелектрични
овлаживачи
за
употребу
у
домаћинству; чистачи ваздуха за употребу у
домаћинству са функцијом овлаживања; чистачи
ваздуха за домаћинство; филтери за чишћење
ваздуха за употребу у домаћинству; електрични
уређаји за хлађење простора за употребу у
домаћинству; машине за сушење одеће (електричне)
за употребу у домаћинству; електричне кухињске
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(531) 03.07.17; 24.11.25; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.06; 29.01.08
(591) сива, црна, бела
(511) Кл. 12: моторни аутомобили; моторцикли;
електрични
трицикли;
електрична
возила;
моторизовани трицикли; бензински мотори за
копнена возила; дизел мотори за копнена возила;
мотори за копнена возила; возила за кретање по
земљи, ваздуху, води или шинама.
(111) 82721
(210) Ж- 2021-2262

(181) 29.12.2031.
(220) 29.12.2021.
(151) 22.06.2022.
(732) Zoran Stanković PR Specijalistička ordinacija
iz ginekologije I akušerstva AKUGIN Beograd,
Народних хероја 60, 11070, Нови Београд, RS
(740) Марија Трајковић, адвокат, Цара Душана 2,
11000, Београд
(540)
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(531) 19.13.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.05
(591) тамно плава, љубичаста, светло плава
(511) Кл. 44:
гинекологија, акушерство и
акупунктура у гинекологији.
(111) 82722
(210) Ж- 2021-2204

(181) 22.12.2031.
(220) 22.12.2021.
(151) 22.06.2022.
(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL,
S.A. Unipersonal, Alcalá, 498, planta 2, 28027 Madrid ,
ES
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
Кл. 34: електронске цигарете; усници за цигарете;
луле; секачи за цигаре; кутије за цигаре; муштикле;
упаљачи за пушаче; филтери за цигарете; блокови
папира за цигарете; папир за цигарете.
(111) 82724
(210) Ж- 2021-2214

(181) 22.12.2031.
(220) 22.12.2021.
(151) 23.06.2022.
(732) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as
SHARP CORPORATION, 1 Takumi-cho, Sakai-ku,
Sakai City, Osaka 590-8522, JP
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 01.03.01; 01.03.02; 26.11.09; 27.05.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) жута, зелена, црна, бела
(511) Кл. 1:
хемикалије за употребу у
пољопривреди, хортикултури и шумарству, ђубрива
и стајска ђубрива за земљу.
(111) 82723
(210) Ж- 2021-2147

(181) 10.12.2031.
(220) 10.12.2021.
(151) 22.06.2022.
(732) Wenzhou Gude Industry and Trade Co., Ltd. ,
Room 301, Floor 3, Building 11, Rainbow Smart
Venture Park, No. 511-731, Rainbow Avenue, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang Province, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.11; 26.11.01; 26.11.06; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.11
(511) Кл. 25: блузе, кошуље; одећа; капе; шешири;
обућа; опрема за бебе [одећа]; доњи веш; спољна
одећа; панталоне; џемпери; чарапе и плетена
трикотажа.
Кл. 28: карте за игру; шах; карте-сличице које се
размењују, за игру; бинго картице; игре на табли;
лопте за игру; стреличарски прибор; машине за
физичке вежбе; апарати за игре.
ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 12:
електрична возила; скутери са
електричним погоном; скутери (возила); копнена
возила и превозна средства; делови и опрема за
возила; делови и опрема за електрична возила,
скутере са електричним погоном, скутере (возила).
(111) 82725
(210) Ж- 2021-1737

(181) 11.10.2031.
(220) 11.10.2021.
(151) 24.06.2022.
(732) Adria News d.o.o., Омладинских бригада 86п,
11070, Београд, RS
(540)

(531) 26.04.09; 26.04.11; 26.04.12; 26.04.18; 26.04.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена R192 G12 B46, C 16 M100 Y90 K6, бела
R255 G255 B255, C0 M0 Y0 K0, црна R0 G0 B0, C100
M100 Y100 K100
(511) Кл. 35: оглашавање, вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
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Ж
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 82726
(210) Ж- 2021-1736

(181) 11.10.2031.
(220) 11.10.2021.
(151) 24.06.2022.
(732) Adria News d.o.o., Омладинских бригада 86п,
11070, Београд, RS
(540)

IZA VESTI
(511) Кл. 35: оглашавање, вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови.
Кл. 38: телекомуникације.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 82727
(210) Ж- 2021-1728

(181) 06.10.2031.
(220) 06.10.2021.
(151) 24.06.2022.
(732) ОПШТА БОЛНИЦА MEDIGROUP,
Милутина Миланковића 3, Нови Београд, RS
(540)

флајери; магазини [периодични]; маркетиншки леци;
материјали за писање; штампани роковници;
штампани материјал [висока штампа]; штампане
ствари; штампане публикације; шаблони [од папира].
Кл. 41: вођење конгреса; вођење конференција;
вођење обука; вођење радионица и семинара;
настава,
обука;
организовање
конгреса;
организовање конференција и симпозијума у области
медицинске науке; припрема, реализација и
организација радионица за обуку; припрема
образовних курсева и испита; припрема и вођење
семинара; припрема и вођење симпозијума;
припремање обуке; издавање брошура; издавање
билтена; издавање и уређивање књига, новина и
часописа; издавање и уређивање штампаног
материјала; издавање књига.
Кл. 44:
медицинска помоћ; медицинска нега;
изнајмљивање медицинске опреме; здравствена нега;
гинеколошке услуге; болничке услуге; акушерске и
гинеколошке услуге; хирургија; услуге медицинских
клиника; услуге мамографије; услуге лекарских
прегледа; услуге кућне неге; услуге бабица;
физикална терапија; услуге хируршког лечења;
услуге рентгенског снимања; услуге психолога;
услуге медицинске и хируршке дијагнозе; пластична
хирургија.
(111) 82728
(210) Ж- 2021-2004

(531) 24.17.02; 25.05.01; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.12
(591) тиркизна, сива
(511) Кл. 10: апарати за магнетну резонанцу [MRI]
за медицинску употребу; апарати за мерење крвног
притиска; апарати за мерење холестерола; апарати за
мерење шећера; апарати за оживљавање; болничка
носила; електроде за медицинску употребу; завоји
[еластични]; кревети направљени посебно за
медицинску
употребу;
операциони
столови;
радиолошки апарати за медицинску употребу;
рендгенски апарати за медицинску употребу.
Кл. 16: хартија и картон; огласни панои од папира
или картона; натписи од папира или картона; новине;
образовне публикације; образовне књиге; оглас не
табле [канцеларијски реквизити]; оглас не табле
штампане на папиру или картону; оловке; календари;
канцеларијска папир на галантерија; канцеларијске
фасцикле; канцеларијске футроле; канцеларијски
материјал,
изузев
намештаја;
канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
канцеларијски папир; канцеларијски прибор за
писање; картон; каталози; кесе од папира за
паковање; кесе од папира или пластике за паковање;
клишеи; књиге; коверте; кутије за оловке; леци,
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(181) 24.11.2031.
(220) 24.11.2021.
(151) 24.06.2022.
(732) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

(531) 08.01.22; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.06;
29.01.07
(591) тамно браон, светло браон, бела
(511) Кл. 30: флипс; производи од житарица; колачи;
посластице;сладоледи; чоколаде; кекс; бисквит;
вафел производи.
(111) 82729
(210) Ж- 2021-2090

(181) 03.12.2031.
(220) 03.12.2021.
(151) 24.06.2022.
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(732) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

(531) 05.07.06; 07.01.09; 08.01.25; 26.04.16; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, бела, окер, жута, смеђа.
(511) Кл. 30: слани штапићи, грицкалице на бази
житарица.
(111) 82730
(210) Ж- 2021-2220

(181) 23.12.2031.
(220) 23.12.2021.
(151) 24.06.2022.
(732) RADIONICA SNOVA d.o.o., Вајара Живојина
Лукића 2, 11070, Нови Београд, RS
(740) Адвокат Јован М. Рајковић , Марка
Орешковића 6, Београд
(540)

(531) 01.01.04; 01.01.09; 05.03.13; 14.05.21; 27.03.15;
27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 9: апарати за емитовање, снимање, пренос
или репродукцију звука, података или слике; апарати
за обраду текста; апарати за пренос сигнала; апарати
и инструменти за наставу и обуку; апарати и
инструменти за цртање који су прилагођени за
употребу на рачунарима; апликацијски софтвер и за
паметне телефоне; апликације за рачунарске
софтвере које се могу преузимати; апликацијски
софтвер;
аудио
књиге;
аудио-траке;
видео
дигитализатори; видео дискови са снимљеним
анимираним филмовима; видео записи који се могу
преузети; видео записи са музичким садржајем који
се могу преузети; видео и звучне датотеке које се
могу преузети; видео снимци; видео-траке; видео
траке и видео дискови са снимљеном анимацијом;
видео касете са снимљеним анимираним филмовима;
видео записи музичког садржаја; вишеслојне
штампане рачунарске разводне плоче; графички
ЗИС / RS / IPO

Ж
елементи за мобилне телефоне који се могу преузети
са интернета; графички таблети; датотеке слика које
се могу преузимати; дигитална музика која се може
преузети;
дигиталне
аудио-траке;
дигиталне
бележнице; дигиталне књиге које се могу преузети;
дигитални видео снимачи; дигитални процесори
гласовних сигнала; дигитални процесори звука;
дигитални процесори сигнала; дигитални уређаји за
репродукцију аудио-трака; дигитални уређаји за
репродукцију звучног записа; дигитални читачи
књига; електрични апарати за снимање, пренос и
репродукцију звука и слике; електронске базе
података снимљене на рачунарским медијима;
електронске публикације [које се могу преузети] из
база података или са интернета; електронске
публикације [које се могу преузети] које су доступне
на мрежи из базе података или са интернета;
електронске публикације које се могу преузимати;
електронске публикације које су снимљене на
рачунарским медијима; електронске публикације у
форми магазина које се могу преузети; електронски
апарати за бежични пријем, складиштење и пренос
пoдaтaкa
и
порука;
електронски
речници;
електронски уређаји за обраду података; електронски
уређаји за обраду слике; електронски уређаји за
приказивање резултата; звуци звона и графике за
мобилне телефоне који се могу преузети; звуци звона
за телефоне који се могу преузети; звучни записи;
звучни и видео снимци; звучни процесори;
интерактивни DVD-дискови; интерактивни забавни
софтвер за играње видео игара који се може
преузети; интерактивни забавни софтвер за играње
рачунарских игара који се може преузети;
интерактивни забавни софтвер за рачунаре;
интерактивни компакт-дискови и СD-RОМ-дискови;
интерактивни
мултимедијални
програми
за
рачунарске игре; интерактивни мултимедијални
рачунарски програми; интерактивни мултимедијални
софтвер за игре; интерактивни рачунарски софтвер;
кациге за виртуелну стварност; књиге снимљене на
диску; књиге снимљене на траци; медији за
дигитално снимање; музичке датотеке, фајлови, које
се могу преузимати; музички звучни записи који се
могу преузети; образовни рачунарски софтвер;
образовни софтвер за децу; оперативни рачунарски
програми, снимљени; опрема за репродукцију звука;
опрема за обраду текста; опрема за снимање звука;
оптички дискови; оптички компакт дискови [CDrom]; оптички уређаји за визуелно приказивање и
снимање; оптички читачи слова, симбола; подаци
који су снимљени и који се могу преузети,
рачунарски софтвер, празни носачи података за
дигитално или аналогно снимање и складиштење;
помоћни рачунарски програми који се могу
преузети; портабл уређаји за репродукцију музике;
претходно снимљене USB флеш меморије;
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Ж
претходно снимљене меморијске картице; програми
за електронске игре; програми видео игара; програми
за интерактивне видео игре; програми за игрице за
машине са видео игрицама на жетоне; 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 уређај а; програми за рачунарске игре који
се могу преузети преко интернета; програми за
рачунарске игре који се могу преузети са глобалне
рачунарске мреже; програми снимљени на
електронским колима за апарате за забаву са
екранима од течних кристала; производи из
категорије рачунарског софтвера; пројектори за
индустрију
забаве;
рачунарске
софтверске
платформе, снимљене или даунлодоване; рачунарски
програм за електронско издаваштво; рачунарски
програми за обраду дигиталних музичких датотека;
рачунарски
програми
за
обраду
података;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски програми, снимљени; рачунарски
софтвер за аркадне апарате и игре; рачунарски
софтвери за видео и рачунарске игрице; рачунарски
софтвер из категорије видео игара; рачунарски
софтвер из категорије видео игара и приручници у
електронском формату који се продају као целина;
снимљени програми за рачунарске игре; софтвер за
видео игре; софтвер за виртуелну реалност; софтвер
за електронске игре; софтвер за електронске игре за
бежичне уређај е; софтвер за електронске игре за
мобилне телефоне; софтвер за електронске игре за
ручне електронске уређаје; софтвер за игре
виртуелне реалности; софтвер за обраду слика,
графика и текстова; софтвер и за паметне телефоне;
софтвери за рачунарске игре, снимљени; унапред
снимљене видео траке; унапред снимљени СD-Идискови [интерактивни компакт дискови]; унапред
снимљени СD-RОМ-ови; унапред снимљени ДВДдискови; унапред снимљени видео садржаји.
Кл. 16: часописи [публикације]; часописи са општим
садржајем; честитке, разгледнице; честитке на
преклоп са тродимензионалним сликама; честитке за
специјалне прилике; честитке за празнике; честитке
за годишњицу; штампане књиге; штампане књиге са
нотама; штампане књиге у области музичког
образовања; интерактивне едукативне књиге за децу;
информативне књиге; књиге; књиге за децу; књиге за
децу са аудио компонентама; књиге за поклон; књиге
на преклоп са тродимензионалним сликама; књиге
активности; књиге активности са налепницама;
књиге за бојење; књиге рецепата; књиге са песмама
или нотама; књиге са причама; персонализоване
књиге; књиге и публикације штампане на захтев;
књиге и публикације штампане на захтев где купац, а
не издавач, диктира цео или део садржаја; књиге и
публикације штампане на захтев где купац
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прилагођава садржај; дечије радне свеске;
налепнице; екс либрис налепнице; албуми;
белетристичке
књиге;
школске
бележнице;
бележнице; бележнице за писање; бележнице за
скицираље; билтени; билтени [штампани материјал];
божићне честитке; брошуре; цртежи, скице;
фигурице направљене од папира; фигурине
направљене од кашираног папира; фломастери;
фотографије [штампане]; не белетристичке књиге;
обележивачи за књиге; обележивачи за књиге, не од
племенитих метала; образовне књиге; глина за
моделирање за децу; моделарска глина; штампане
приче у илустрованом облику; илустровани романи;
илустроване зидне мапе за образовне потребе;
илустрован и нотеси; картон у бој и [обојени картон];
календари; картон за паковање; картонске кутије;
картонске кутије за паковање; картонске кутије за
поклоне; картонске кутије за поклоне за забаве;
каталози; корице књига; кутије од картона за
паковање; кутије од папира; кутије од ребрастог
картона; вискозни папир за умотавање, украсни
папир; металик папир за умотавање поклона;
обрађени папир за умотавање цвећа и цветних
аранжмана; папир за умотавање и паковање; папир за
умотавање поклона; маркери за документа [маркери
за обележавање]; папирне налепнице за отпремање;
прибор за ручно лепљење налепница; етикете од
папира или картона; изложбене кутије од папира или
картона; натписи од папира или картона; оловке;
омоти за папир; омоти [канцеларијски материјал];
пастелне бојице; папирни плакати; плакати од
папира или картона; роковници; картонске или
папирне кутије за поклоне за забаве; картонске или
папирне кутије за поклоне; пластични омоти за
поклоне; украсни папир за поклоне са божићним
мотивима; постери; позивнице; празне бележнице;
празне или делимично исписане папирне етикете;
празне или делимично исписане разгледнице; празне
картице; празне картице за белешке; празни
дневници; празни обрасци; рођенданске честитке;
рођендански споменари; сликовнице; слова и бројеви
израђени од папира; слова и бројеви са лепљивом
полеђином (канцеларијски прибор); споменари за
бебе; стрипови; стрипови [штампани материјал];
штампане честитке са похрањеним електронским
информацијама; штампани амблеми; штампани
билтени; штампани визуелни прикази; штампани
водичи; штампани дијаграми; штампани календари;
штампани материјал [висока штампа]; штампани
материјали за обуку; штампани материјали за
подучавање; штампани материјали у виду обојених
узорака;
штампани
папирни
канцеларијски
материјал; штампани памфлети; штампане картице с
рецептима; штампане картице; штампане књижице;
штампане лекције; штампане позивнице; штампане
позивнице од картона; штампане позивнице од
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папира; уџбеници; уметничка дела од картона;
уметничка дела од папира; уметничка дела од папира
или картона; литографска уметничка дела; зидни
календари.
Кл. 28: акционе играчке; акционе фигурице играчке;
акционе играчке на батерије; акционе играчке за
дечије креветиће; алатке играчке; апарати за аркадне
видео игре; апарати за видео игре; апарати са видео
играма који се прикључују на телевизор;
електронски едукативни апарати за игрице за децу;
самостални апарати за видео игре; апарати за игре;
апарати за игре на срећу; апарати за игре осим оних
који су прилагођени за употребу са спољашњим
екраном за приказ или монитором; апарати за игре
прилагођен и за употребу са спољашњим екраном
или монитором; играчке аутићи; подлоге за игре
аутићима [играчке]; аутомобили играчке за децу на
вучење; аутомобили играчке са радио управљањем;
играчке аутомобили на даљинско управљање; дечији
аутомобили; играчке тркачки аутомобили на
даљинско управљање; кутије за аутомобиле играчке;
машине за забаву, аутоматске и које се покрећу
кованицама; играчке авиони; играчке авиони на
даљинско управљање; балони [за журке]; балон и за
игру; летелице ¬играчке; летећи дискови [играчке];
макете летелица; радио-контролисани бродови
играчке; бродови - играчке; играчке бродови на
даљинско управљање; макете бродова; играчке за
децу; друштвене игре; дрвене играчке; играчке
коцке; играчке коцке за слагање; игре коцкицама;
уређај и за електронске игрице прилагођене за
коришћење са екстерним екранима или мониторима;
електронске играчке; опрема за електронске игре
које нису прилагођене за коришћење уз екстерни
екран или монитор; ручне електронске игрице; ручне
електронске игрице прилагођене коришћењу само са
телевизијским пријемницима; ручне јединице за
електронске игре прилагођене за коришћење са
екстерним екраном или монитором; електричне
акционе играчке; игре, играчке и предмети за игру;
игре и играчке; карте за игру; карте-сличице које се
размењују, за игру; играчке хеликоптери на
даљинско управљање; одевни предмети за играчке;
комплети алатки играчака; рачунарске игрице на
батерије са LCD екранима; мекане играчке;
образовне играчке за бебе; образовне играчке;
играчке за бебе; играчке за каду; играчке предвиђене
да буду закачене за колевку; играчке на надувавање
за купање у кади; играчке за развој новорођенчади;
дувалице за прављење мехура од сапунице [играчке];
подлоге за игре играчкама за новорођенчад
[играчке];
играчке
за
састављање;
ручне,
неелектричне игре вештине; машине са играма за
забаву; опрема за забаву за играонице; коцкице;
комплети играчака за градњу; лопте за игру; лутке;
лутке за игру; лутке бебе; лутке за прсте; лутке за
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руку; лутке које говоре; игре памћења; опрема за
играње игара на отвореном; папирнати поклони за
забаве; плишане играчке; душеци или подлоге на
надувавање, за рекреацију; пазле; електронске ручне
јединице за игрице; ручне електронске видео игрице;
ручне играчке конзоле; ручни уређаји за видео
игрице; сетови за игре луткама; сетови за игру
акционим фигурама; слагалице; слагалице у облику
коцке; декорације и украси за новогодишње јелке,
осим посластица и електричне расвете за
новогодишњу јелку; дечије звечке са прстеновима за
правилно ницање зуба; звечке за бебе; звечке
[играчке].
Кл. 41: електронске издавачке услуге; електронске
публикације са информацијама о широком распону
тема на мрежи; електронске публикације текстова и
штампаног материјала, осим рекламних текстова, на
интернету; електронско издаваштво; забава у виду
анимираних и телевизијских серија са акцијом
уживо; забава у виду вожње у забавном парку; 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 представа у
забавним парковима; забава у виду сценских
приредби и кабареа; забава у виду текућих
телевизијских програма; забава у виду телевизијског
програма из области комедије који се емитује уживо;
забава у виду телевизијског програма различитог
садржаја који се емитује 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
онлајн
периодичних
часописа;
издавање
електронских књига и онлајн часописа; издавање
електронских новина којима је могуће приступити
путем глобалне рачунарске мреже; издавање
електронских онлајн периодичних издања; издавање
електронских публикација; издавање електронских
часописа; издавање журнала; издавање интернет
часописа; издавање информативних листова;
издавање и уређивање књига; издавање и уређивање
књига, новина и периодичних часописа; издавање и
уређивање књига, новина и часописа; издавање и
уређивање магазина; издавање и уређивање новина;
издавање и уређивање периодичних издања;
издавање и уређивање штампаног материјала;
издавање и уређивање штампаног материјала и
текстова, осим рекламних текстова; издавање и
уређивање штампаног материјала, књига, новина и
периодичних часописа, осим за рекламне потребе;
издавање календара; издавање каталога; издавање
књига и магазина; издавање књига и часописа;
издавање књига, магазина, годишњака и журнала;
издавање књига, периодичних издања, часописа,

111

Ж
новина и билтена; издавање књига, часописа и
других текстова, осим рекламних текстова; издавање
књига, часописа и новина на интернету; издавање и
уређивање
књига,
сликовница,
публикација,
штампаног материјала и текстова где купац у
целости или делимично диктира садржај, креира
ликове, њихова имена и графичко уређење; издавање
мултимедијалног материјала онлајн; издавање
образовних материјала; издавање периодичних
часописа и књига у електронском формату; издавање
периодичних часописа, каталога и проспеката;
издавање приручника; издавање приручника за
образовање и оспособљавање; издавање приручника
за обуку; издавање 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 текстова, осим рекламних
текстова; издавање уредничког садржаја за странице
којима се приступа путем глобалне рачунарске
мреже; издавање уџбеника; издавање штампаног
материјала; издавање штампаног материјала у
електронском формату; издавачке услуге; издавачке
услуге за дигиталну видео, аудио и мултимедијалну
забаву; изнајмљивање аудио и видео записа;
изнајмљивање аудио касета за потребе учење језика;
изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање видео
апарата за играње; изнајмљивање видео касета за
учење језика; изнајмљивање књига и других
публикација; изнајмљивање компјутерских игара;
изнајмљивање магнетних трака са снимљеним
сликама; изнајмљивање материјала за обуку;
изнајмљивање машина за играње видео игара;
изнајмљивање наставног материјала и опреме;
изнајмљивање новина и часописа; изнајмљивање
носача снимљених података у забавне сврхе;
изнајмљивање образовних и материјала за обуку;
изнајмљивање опреме за играње; 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;
консултантске услуге које се односе на обуку,
усавршавање и образовање; консултантске услуге у
области забаве; консултантске услуге у вези са
уређивањем; монтажа видео снимака; монтажа аудио
снимака; мултимедијално издавање дневника;
мултимедијално издавање електронских издања;
мултимедијално издавање књига, магазина, дневника
и електронских издања; мултимедијално издавање
магазина, часописа и новина; мултимедијално
издавање штампаног материјала; онлајн електронско
издавање књига и периодичне штампе; онлајн
издавање електронских књига и часописа; онлајн
издавање електронских магазина; онлајн издавање
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електронских новина; онлајн издавање часописа или
дневника [услуге веблога]; онлајн пружање услуга
игрица виртуелне стварности путем рачунарске
мреже; онлајн публикације електронских књига;
онлајн услуге забаве; организовање забавних
догађаја уживо; организовање забавних приредби;
организовање забавних наступа; организовање и
вођење радионица [обука]; организовање игара и
такмичења путем интернета; организовање изложби
за културне или образовне потребе; организовање и
реализација колоквијума, конференција, конгреса,
семинара, симпозијума радионица за обуку;
организовање костимираних забавних догађаја;
организовање
представа,
свечаности
[услуге
импресарија]; организовање, представљање и
продукција емисија и наступа уживо; организовање,
продукција и представљање догађаја за образовне,
културне или забавне потребе; организовање
такмичења [образовних или забавних]; организовање
уметничких изложби у културне или образовне
сврхе; организовање филмских догађаја, музичких
догађаја, културних и спортских догађаја и забавних
догађаја уживо; писање песама; писање сценарија;
планирање забава [забава]; представљање аудио и
визуелних записа; приказивање и изнајмљивање
снимака звука и слике; продукција аудио забаве;
продукција емисија и филмова; продукција звучних и
видео снимака; продукција звучних, музичких и видео
снимака; продукција и дистрибуција кинематографских
филмова; продукција и дистрибуција телевизијских
програма; производња аудио и видео записа;
производња аудио садржаја који су доступни за даље
преузимање; производња видео садржаја који се могу
преузети са интернета; производња и изнајмљивање
образовног материјала и материјала за подучавање;
пружање електронских публикација које се не могу
преузети са глобалне рачунарске мреже или путем
интернета; пружање забаве путем телевизије, радија,
биоскопа, кабловске телевизије, сателитске телевизије
и интернета; пружање мултимедијских забавних
програма путем телевизије, широкопојасних, бежичних
и онлајн услуга; пружање услуга аутомата за аркадне
игрице; пружање услуга онлајн забаве у виду забавних
игара; пружање услуга онлајн компјутерских игара;
пружање услуга онлајн стрипова, који се не могу
преузети; пружање услуга у области забаве и разоноде;
снимање,
продукција
и
дистрибуција
кинематографских, видео и аудио снимака, радио и
телевизијских програма; уређивање писаних текстова;
уређивање текста пред штампање; услуге графичке
обраде, осим у рекламне сврхе; услуге електронских
игара путем интернета или друге комуникацијске
мреже; услуге забавних паркова; услуге игара које се
пружају
комуникацијом
помоћу
рачунарских
терминала или мобилних телефона; услуге разоноде.
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(111) 82731
(210) Ж- 2022-46

(181) 14.01.2032.
(220) 14.01.2022.
(151) 24.06.2022.
(732) BRIDGE DOО, Карађорђева 65, 11000,
Београд-Савски венац, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 07.11.01; 07.15.01; 26.13.01; 26.13.25; 27.05.01;
29.01.01; 29.01.08
(591) црна, тамно наранџаста
(511) Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа и истраживања; пројектовање и
развој рачунарског хардвера и софтвера; консултантске
услуге у области рачунарског софтвера; изнајмљивање и
давање у закуп софтвера; консултантске услуге у области
информационих
технологија,
рачунара;
услуге
технолошких
истраживања;
услуге
рачунарског
програмирања; услуге заштите рачунарског софтвера;
услуге заштите у вези са приступом интернету или базама
података или веб сајтовима широм света; складиштење
информација у бази података; услуге информисања,
саветовања и консултација у вези са свим претходно
поменутим услугама; све претходно наведено у области
онлајн заштите брендова и садржаја.
(111) 82732
(210) Ж- 2022-47

(181) 14.01.2032.
(220) 14.01.2022.
(151) 24.06.2022.
(732) SAVENCIA SA (a French société anonyme), 42
rue Rieussec, 78220 VIROFLAY, FR
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

Ж
(531) 04.05.05; 26.01.05; 26.11.12
(511) Кл. 29: млеко, сир и млечни производи.
(111) 82733
(210) Ж- 2022-35

(181) 13.01.2032.
(220) 13.01.2022.
(151) 27.06.2022.
(732) YOUNGTOYS, INC. , 12 Hannam-daero 11-gil,
Yongsan-gu, Seoul, KR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 03.02.01; 03.02.24; 03.02.26; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 28: игре и играчке; пластичне играчке;
дрвене играчке; играчке животиње; играчке висеће
вртешке; пуњене и плишане играчке; возила играчке;
играчке сатови и ручни сатови; роботи играчке;
електронске играчке; макете аутомобила [играчке];
играчке возила која се трансформишу у роботе;
играчке возила на даљинско управљање; висеће
вртешке на даљинско управљање; комплети играчака
за градњу; играчке са механизмом на навијање;
макете [играчке]; играчке у капсулама/куглицама;
пластичне фигурице за игру; гумене играчке;
металне играчке; меде играчке; лутке; лутке маскоте;
сетови за игре луткама; пуњене лутке; кројачке лутке
за игру; одећа за лутке; покривала за главу за лутке;
собе за лутке; ципелице за лутке; флашице за лутке;
кућице за лутке; намештај за кућице за лутке;
кревети за лутке; кућице играчке; дронови [играчке];
музичке играчке; клавири играчке; коцке [играчке];
игре грађења; играчке пиштољи; маске [играчке];
сетови за прављење мехура од сапунице који се
састоје од дувалице и течности; гимнастички и
спортски артикли; базени за пливање [за играње];
одела за пливање; даске за пливање; играчке на
надувавање, за базен; играчке за купање на
надувавање; санке [спортска опрема]; лопте за
играње; тобогани [играчке]; слагалице; пазле;
играчке балони; балони за игру; домине; пикадо;
компјутеризовани столови за видео игре; мреже за
лептире; ролшуе [котураљке]; куглично спојене
лутке; играчке имитација козметике; стоно посуђе за
игру [посуђе]; ручне јединице за играње
електронских игара.
(111) 82734
(210) Ж- 2021-1969

(181) 18.11.2031.
(220) 18.11.2021.
(151) 28.06.2022.
(732) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS
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Ж
(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска
4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.15; 26.04.12; 26.04.24; 26.15.09; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, црвена
(511) Кл. 9: зд наочаре; close-up сочива; wah-wah
педале; аерометри; азбестна одећа за заштиту од
ватре; азбестне рукавице за заштиту од несреће;
актинометри;
акумулатор,
електрични;
акумулаторске
посуде;
акустичне
мембране;
акустичне спојнице; акустични аларми; акустични
цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона,
електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита,
геодетског инструмента]; амперметри; аноде; анодне
батерије; антене; антикатоде; апарат за мерење
нагиба; апарат за регулисање топлоте; апарат за
транспирацију кисеоника; апарат за центрирање
фотографских слајдова; апарати за анализирање
хране; апарати за анализу ваздуха; апарати за
балансирање; апарати за бележење времена; апарати
за гашење ватре; апарати за глачање фотографских
снимака; апарати за даљинско управљање; апарати за
демагнетизацију магнетних трака; апарати за
дестилацију за научне потребе; апарати за дисање за
подводно пливање; апарати за дисање, изузев за
вештачко дисање; апарати за замену игала на
грамофонима; апарати за интерну комуникацију;
апарати за магнетну резонанцу [MRI], који нису за
медицинску употребу; апарати за мерење; апарати за
мерење брзине [фотографски]; апарати за мерење
дебљине коже; апарати за мерење притиска; апарати
за мерење раздаљине; апарати за мерење
удаљености; апарати за обраду података; апарати за
обуку; апарати за поморску сигнализацију; апарати
за праћење, који нису за употребу у медицини;
апарати за пренос звука; апарати за прецизна
мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати
за проверу поштанских марака; апарати за
пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање
звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за
сечење филма; апарати за снимање звука; апарати за
суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење
фотографских снимака; апарати за тестирање који
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нису за медицинску употребу; апарати за увећавање
[фотографски];
апарати
за
ферментацију
[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати
за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати и
инсталације за производњу рендгенских зрака, не за
медицинску употребу; апарати и инструменти за
астрономију; апарати и инструменти за вагање;
апарати и инструменти за физику; апарати и
инструменти за хемију; апарати и опрема за
спашавање
живота;
апертометри
[оптика];
апликације за рачунарске софтвере које се могу
преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни
апарати за обуку; аудио и видео пријемници; аудио
интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори
ниског притиска у гумама возила; ауто-радио;
бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ];
барометри;
батерије,
електричне;
батерије,
електричне, за возила; батерије за електронске
цигарете;
бежични
телефони;
бетатрони;
биометријске личне карте; биометријски пасоши;
биочипови; блицеви [фотографски]; блиц лампе
[фотографске]; браве, електричне; бројачи; бројачи
корака; бројачи навоја; бројачи обртаја; ваге; ваге за
бебе; ваге за купатила; ваге са анализатором телесне
масе; вакум-метри; вакумске цеви [радио];
вариометри; ватрогасна црева; ватростално стакло
[лабораторијско]; ветроказ за одређивање правца
ветра; ветромери [анемометри]; видео екрани; видео
касете; видео пројектори; видео рекордери; видео
телефони; видео-траке; видео уређаји за надгледање
беба;
визири
за
шлемове;
вискови;
високофреквентни апарати; вођице или олово за
дубиномере; возачке рукавице; воки-токи; вокмен;
волтметри; временски прекидачи, аутоматски;
галванометри; галванске батерије; галванске ћелије;
гасометри [инструменти за мерење]; геодетске
справе и инструменти; говорне цеви; грамофони;
гранични мерач [столарија]; графички елементи за
мобилне телефоне који се могу преузети са
интернета; громобрани; даљинометри; датотеке
слика које се могу преузимати; двд плејери;
двогледи; дензиметри; дензитометри; дестилацијске
посуде за лабораторијске експерименте; детектори;
детектори дима; детектори фалсификованог новца;
дигиталне метеоролошке станице; дигитални знаци;
дигитални рамови за фотографије; дигитални
термостати
за
контролу
климатизације;
дијагностички апарати, не за медицинску употребу;
динамометри; диоде које емитују светло [ЛЕД];
дисаљке; диск драјвери за рачунаре; дискови за
снимање звука; дистрибуционе конзоле [за струју];
дифракциони апарат у микроскопији за преламање
спектра; ДНА чипови; дозиметри; дубиномери;
дубиномери, мерачи дубине мора; еквилајзери
[аудио
апарати];
екрани
за
фотогравуру;
електрифициране ограде; електрична звона на
ЗИС / RS / IPO
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вратима; електричне жице; електричне инсталације
за даљинско управљање индустријским процесима;
електричне инсталације за спречавање провала;
електричне спој нице; електричне утичнице;
електрични адаптери; електрични апарати за
даљинско
паљење;
електрични
апарати
за
комутацију; електрични водови; електрични каблови;
електрични колектори; електрични претварачи;
електрични проводници; електрични утикачи;
електрични цевоводи; електро-динамички апарати за
даљинско управљање сигналима; електродинамички
апарати за даљинску контролу железничке пруге;
електролизатори;
електромагнетни
калемови;
електронске етикете за производе; електронске
интерактивне табле; електронске огрлице за дресуру
животиња; електронске оловке [за видео¬дисплеје];
електронске партитуре које се могу преузети он-лајн;
електронске публикације које се могу преузимати;
електронске табле за обавештења; електронске цеви
за појачавање; електронски кључеви као даљински
управљачи; електронски новчаници који се могу
преузимати; електронски нумерички дисплеји;
електронски планери; електронски системи контроле
приступа за блокирање врата; емотикони за мобилне
телефоне који се могу преузети; епидијаскопи;
ергометри; железнички сигурносни уређаји; жица за
осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација];
затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног
кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за
авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за
спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене
за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за
смартфоне; заштитни уређаји за личну употребу у
случају несреће; заштитни уређаји против
рендгенског зрачења, не за медицинску употребу;
звиждаљке за псе; звиждећи аларми; звона
[упозоравајући уређаји]; звучни апарати и машине;
звучници; зујалице; игле за геодетске компасе; игле
за грамофоне; идентификационе облоге за
електричне каблове; идентификациони конци за
електричне жице; издавачи карата; инвертори струје;
индикатори брзине; индикатор и губитка струје;
индикатори за количину; индикатори нивоа воде;
индикатор и притиска; индикатори притиска за
вентиле; индикатори температуре; индуктори [за
струју];
инкубатори
за
културе
бактерија;
инструменти за геодетско мерење; инструменти за
испитивање гасова; инструменти за лоцирање звука;
инструменти за мерење висине; инструменти за
мерење вискозитета, густине; инструменти за
нивелацију;
инструменти
за
нивелирање;
инструменти за одређивање азимута; инструменти за
осматрање; инструменти и машине за тестирање
материјала; инструменти који садрже окуларе;
интегрисана кола; интерактивни терминали са
екранима осетљивим на додир; интерфејси за
ЗИС / RS / IPO

Ж
рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи
струје; јастучићи за слушалице; јонизациони
апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде;
каблови за стартовање мотора; каблови са оптичким
влакнима; калеми, електрични; калемови за
пригушивање;
калемови
[фотографски];
калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери;
кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за
медицинску и кућну употребу; капиларне цеви;
капсуле за спасавање у случају природних
катастрофа; картице са интегрисаним колима
[паметне картице]; касете за видео игре; касетофони;
катанци, електронски; катоде; катодни антикорозивни апарати; кациге за виртуелну стварност;
кертриџи за мастило, празни, за штампаче и
фотокопир апарате; кинематографске камере;
кинематографски филм, осветљен; клепетуше за
усмеравање стоке; клизни лењири; клизни шестари;
коаксијални каблови; кодиране картице за
откључавање; кодиране магнетне картице; кодиране
наруквице за идентификацију, магнетне; командне
ручице [џојстици] за употребу са рачунаром, осим за
видео игре; коморе за декомпресију; компакт
дискови [аудио-видео]; компакт диск плејери;
компаратор; компаси за одређивање правца;
компјутерске периферне јединице; компјутерски
хардвер; комутатори; кондензатори; конектори
[струјни]; контакти, електрични; контакти за
електричне линије; контактна сочива; контролне
табле [за струју]; контролни инструменти за котлове;
контролни сатови [уређаји за евиденцију времена];
корективна
сочива
[оптичка];
космографски
инструменти; криптографски кључеви који се могу
дауилаудовати за примање и трошење криптовалуте;
кристали галенита [детектори]; кројачки метар;
кружни
логаритмар;
купе
за
саобраћајну
сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за
контактна сочива; кутије за микроскопска стакла;
кутије за наочаре; кутије посебно направљене за
фотографске апарате и инструменте; кућишта за
акумулаторе; лабораторијске пипете; лабораторијске
посуде; лабораторијске центрифуге; лабораторијски
роботи; лактодензиметри; лактометри; лампе за
мрачне коморе [фотографске]; ланци за премер
земљишта; ланчићи за наочаре; лаптоп рачунари;
ласери, који нису за медицинску употребу; лењири
[мерни инструменти]; летве за нивелисање
[инструменти за геодетско мерење]; либеле
[инструменти
за
утврђивање
хоризонтале];
лимитатори [за струју]; лични дигитални асистенти
[PDA]; лутка-главе за обуку фризера [опрема за
обуку]; лутке за испитивање сигурности при судару
возила; лутке за реанимацију [апарати за наставу];
магичне лампе [пројектори нацртаних слика у
простору]; магнети; магнетне жице; магнетне
идентификационе картице; магнетне траке; магнетне
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траке за рачунаре; магнетни декодери; магнетни
диско ви; магнетни носиоци података; магнетофони;
манометри; маркери за обележавање ивица; маске за
заваривање; математички инструменти; материјали
за електричне водове [жице, каблови]; матрице
[мерни инструменти]; машине за бројање и
сортирање новца; машине за гласање; машине за
диктирање; машине за мерење тежине; машине за
рачунање; машине за фактурисање; машине са
перфорираним картицама за канцеларије; мегафони;
мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; мембране за научне апарате; меморијске
картице за машине за видео игре; мерачи; мерачи
величине прста; мерачи величине прстена; мерачи
висине; мерачи за нарезивање шрафова; мерачи
[инструменти за мерење]; мерачи јачине алкохола;
мерачи километраже за возила; мерачи површине,
сферометри; мерачи потрошње бензина; мерачи
протока; мерачи салинитета; мерачи сахарина;
мерачи фреквенције; мерач киселине за батерије;
мерне кашике; мерне летве [геодетски инструменти];
мерне сонде за научне сврхе; мерни инструменти;
мерни инструменти, електрични; мерни компаси;
метал детектори за индустријску или војну примену;
метеоролошки балони; метеоролошки инструменти;
метри [мерни инструменти]; метроном и; механизми
за апарате који се покрећу бројачем; механизми за
апарате који се покрећу кованицама; механички
знаци;
механички
или
светлећи
сигнали;
микрометарски завртњи за оптичке инструменте;
микрометри;
микропроцесори;
микроскопи;
микротоми; микрофони; мишеви са куглицом за
управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш
[рачунарска периферна опрема]; млазнице за
ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми;
монитори
[компјутерска
опрема];
монитори
[компјутерски програми]; морнарички компаси;
мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од
несреће; мрежни трансформатори; музичке датотеке,
фајлови, које се могу преузимати; музички аутомати
који се покрећу кованицама [џубокс]; навигациони
апарати за возила [путни рачунари]; навигациони
инструменти; навлаке за PDA уређаје [личне
дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за лаптопове;
навлаке за паметне телефоне; налепнице индикатори
температуре, не за медицинске намене; намештај
посебно прављен за лабораторије; наочаре за сунце;
наочаре [оптика]; наочаре против заслепљивања;
наутички апарати и инструменти; неонски знаци;
нивелатори са живом, либеле; ниско фреквентни
звучници [сабвуфери]; нишански телескопи за
ватрена оружја; нонијуси, шублери; носачи за
електричне калемове; носачи тамних плоча
[фотографски]; носиви монитори са видео дисплејем;
носиви рачунари; носиви уређаји за мерење
активности; носни чепови за пливаче и рониоце;
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ноутбук рачунари; објективи за снимање селфија;
објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, електрични
осветљивачи јаја; огледала за инспекцију рада; одећа
за заштиту од несрећа, радијације и пожара; одећа за
заштиту од пожара; одећа отпорна на метке;
озонизатори [озонатори]; оквири за дијапозитиве у
фотографији; октаити; окулари; оловна лопта виска;
омметри; омоти за електричне утичнице; оперативни
рачунарски програми, снимљени; оплате за
електричне каблове; опрема за телефонирање
слободних руку [хендс фри]; оптичарски производи;
оптичка влакна; оптичка огледала; оптичка сочива;
оптичка стакла; оптичке лампе; оптички апарати и
инструмеити; оптички дискови; оптички компакт
дискови [ЦД-POM]; оптички кондензатори; оптички
носиоци података; оптички читачи слова, симбола;
органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи;
ослонци за ручни зглоб за рад са рачунарима;
осцилографи; отпорници, електрични; паметне
наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти];
паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци
за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг
сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи за
лабораторијску
употребу;
пешчани
сатови;
пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви;
планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за
означавање; плутаче за спасавање; подлоге за
"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове
за рониоце; појасеви за тело као потпора при
подизању терета; појачала; поклопци за фотографска
сочива; покретна пумпа, возило, за гашење пожара;
покривала за главу као заштитни шлемови;
полариметри; полупроводници; полупроводничке
плочице за израду интегрисаних кола; постоља за
реторте; постоља за фотографске апарате; посуде за
испирање
[фотографске];
предајни
уређаји
[телекомуникациони];
прекидачи,
електрични;
прекидачи струјног кола; преносиви мултимедијални
читачи, плејери; преносници електронских сигнала;
прецизне ваге; пригушивачи за осветљење; призме
[оптичке]; проводне цеви за монтирање рефлектора;
пројектни
екрани;
пројектори
слајдова;
противпожарна ћебад; противпожарни аларми;
противпожарни излази; противпожарни чамци;
против провални упозоравајући апарати; процесори
[централна јединица за обраду података]; прслуци за
спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за
гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за
електричне акумулаторе; пуњачи за електронске
цигарете; радари; радио апарати; радиолошки
апарати за индустријску употребу; радиолошки
екран и за индустријску употребу; радио пејџери;
радио-телеграфски склопови; радио-телефонски
склоп ови; разводна кутија [струјна]; разводна
кућишта (узидне дозне) (струја); разводне кутије [за
струју]; разводне табле; разводне табле [за струју];
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разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за
електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори;
рачунаљке; рачунари; рачунарска меморија, уређаји;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; рачунарски програми, који се могу
преузимати; рачунарски програми, снимљени;
рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине;
регистар касе; регулатори брзине за грамофоне;
регулатори јачине светла, електрични; регулатори
напона за возила; регулатори преоптерећења напона;
регулатори сценске расвете; регулациони апарати,
електрични; редуктори, ослабљивачи [за струју];
резонатори за откривање подземних вода; релеји,
електрични; рендгенске фотографије, које нису за
медицинску употребу; рендгенске цеви, не за
медицинске намене; рендгенски апарати, не за
медицинску
употребу;
рендгенски
филмови,
осветљени; реостати; респиратори за пречишћавање
ваздуха; респираторне маске, које нису за вештачко
дисање; реторте; рефлектујуће плоче на одећи, за
спречавање незгода; рефрактометри; решетке за
батерије; роботи за наставу; роботи за сигурносни
надзор; роботи за телепрезентацију; ронилачка
одела; ронилачке маске; рукавице за виртуелну
стварност; рукавице за заштиту од несрећа; рукавице
за заштиту од рендгенског зрачења за индустријску
употребу; ручице за грамофоне; ручни електронски
речници; сателити за научне сврхе; светлеће диоде са
квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; светлећи
или механички знаци за путеве; светломери;
светлосна сигнализација; светлосни електронски
показивачи; секстанти; селфи штапови [ручни
моноподи]; сигнали за маглу, неексплозивни;
сигнална звона; сигнална расвета у саобраћају
[сигнални уређаји]; сигналне бове; сигналне
звиждаљке; сигналне лампе; сигналне ракете,
неексплозивне и које нису пиротехничке; сигнални
панели, светлећи или механички; сигурносне мреже;
сигурносне цираде; сигурносни појасеви, осим за
седишта возила и за спортску опрему; сигурносни
рефлектујући прслуци; сигурносни токени [уређаји
за кодирање]; симулатори за обуку оживљавања;
симулатори управљања и контроле возила; сирене;
системи за распршивање за противпожарну заштиту;
скале за мерење величине слова; скеле за спашавање;
скенери [опрема за обраду података]; слајдови
[фотографски];
слушалице;
слушалице
за
комуникацију на даљину; смартфони [паметни
телефони];
снопови
електричних
жица
за
аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за
производњу електричне енергије; соленоидни
вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари;
софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или
даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се
могу преузети; софтвери за рачунарске игре,
снимљени; сочива за астрофотографију; спасилачке
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ласерске сигналне ракете; спектографски апарати;
спектроскопи; специјална одећа за лабораторије; спој
нице за жице [за струју]; спој нице [опрема за обраду
података]; спортске наочаре; спортске пиштаљке;
спортски штитници за уста; справе за гашење ватре;
справе за гашење пожара; стакла за наочаре;
стаклено мерно посуђе; сталци за сушење
[фотографски]; сталци прилагођени за лаптопове;
станице за пуњење електричних возила; стереоскопи;
стереоскопски
апарат;
столарски
лењири;
стробоскопи; стубови за бежичне антене; сушилице
за употребу у фотографији; таблет рачунари;
таксиметри; танки клијент рачунари; тастатуре за
рачунаре; тастери за звона; тахометри; тегови;
телевизијски апарати; телевизијски апарати који се
покрећу кованицама; телеграфске жице; телеграфски
апарати; телекомуникациони апарати у облику
накита;
телекомуникациони
прекидачи;
телекомуникациони преносници; телепринтери;
телескопи; телескопски нишани за артиљерију;
телефонске
жице;
телефонске
секретарице;
телефонски апарати; телефонски преносници;
телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за
возила или животиње; термалне камере; терминали,
електрични; терминали за кредитне картице;
термионске цеви; термометри, не за медицинску
употребу; термостати; термостати за возила; термохигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи,
празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи
звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за
бодове на спортским теренима]; траке за мобилне
телефоне; траке за снимање звука; траке за чишћење
глава за снимање; транзистори [електронски];
транспондери; трансформатори [за струју]; триоде;
троношци за камере; ћебад за преживљавање;
убрзивачи честица; увеличавајуће стакло [оптичко];
угаони лењири за мерење; углови за мерење;
угломери [мерни инструменти]; узице за наочаре;
украсни магнети; упозоравајући троуглови за возила;
управљачки апарати, аутоматски, за возила; уређај за
мерење брзине пловног објекта [мерни инструмент];
уређај за мерење таласа; уређаји за анализу величине
наночестица; уређаји за глобално позиционирајући
систем [GPS]; уређаји за електричне и електронске
ефекте за музичке инструменте; уређаји за мерење
дебљине коже; уређаји за мерење сателитских
сигнала; уређаји за мерење сулфита; уређаји за
монтажу кинематографских филмова; уређаји за
надгледање
беба;
уређаји
за
пројектовање
виртуелних тастатура; уређаји против ометања [за
струју]; уринометри; УСБ прикључци; факсимил
машине;
филмови,
осветљени;
филтери
за
респираторне маске; филтери за ултравиолетне
зраке, за фотографију; филтери за употребу у
фотографији; флопи дискови; флуоресцентни
екрани; фотографска камера; фотографске мембране;
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фотографски екрани; фотографски објективи;
фотокопир апарати [фотографски, електростатички,
термички]; фотометри; фотонапонске ћелије;
фототелеграфски апарат; футроле за паметне
телефоне; футроле за таблет рачунаре; хелиографски
апарат; хигрометри; хидромерачи кисепости;
хидрометри; холограми; хорне за звучнике;
хроматографски апарати за лабораторијску употребу;
хронографи [апарати за бележење времена];
хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом;
цвикери; цеви за тестирање; цеви са електричним
пражњењем, које нису за осветљавање; циклотрони;
ципеле за заштиту од несрећа, радијације и пожара;
црне кутије [за снимање података]; цртани филмови;
чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце;
чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова;
читачи електронских књига; читачи [опрема за
обраду података]; џепни електронски преводиоци;
џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за
узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови
за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће стакло];
штампана кола; штампане плоче; штампачи за
рачунаре; штампачи улазница; штитници од азбеста
за ватрогасце; штитници главе за спорт; штитници за
зубе; штитници за колена за раднике; штитници од
искри; штитови за лице за раднике.
Кл. 16: адресне матрице за машине за адресирање;
акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше
од папира или картона; апарати за вињете; апарати за
обележавање бројевима; апарати за развијање
фотографија; апарати за уништавање папира
[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и
машине за умножавање докумената; архитектонски
модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са
именом [канцеларијски прибор]; билтени; биолошки
узорци за употребу у микроскопији [наставни
материјал];
блокови
за
цртање;
блокови
[канцеларијски материјал]; бочице за мастило;
брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање;
бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба];
ваљци за кућно фарбање; ваљци за писаће машине;
ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за
умотавање, украсни папир; восак за калупе, који није
за зубарску употребу; восак за печаћење; воштани
папир; вреће за ђубре [од папира или пластике];
вреће за микроталасно кување; врећице [коверте,
кесе] од папира или пластике, за паковање;
географске мапе; глина од полимера за моделирање;
глобуси; глутен [лепак] за папир или употребу у
домаћинству; гравуре; графитне мине за оловке;
графичке репродукције; графички отисци; грбови
[папирни печати]; гумиране траке за лепљење
папира; гумиране траке [канцеларијски материјал];
гумице [еластичне траке] за канцеларије; гумице за
брисање; дијаграми; дописнице за најаву посебних
догађаја; дописнице, разгледнице; држачи за креду;
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држачи за оловке; држачи оловака; држачи печата;
држачи списа, докумената [канцеларијски прибор];
држачи страница књига; електрокардиографски
папир; етикете од папира или картона; жигови
[печати]; зарезачи за оловке, електронски и
неелектронски; заставе од папира; заштитне корице
за књиге; игле за копирање за цртачке сврхе; игле за
урезивање, за линорез и дуборез; индексне карте
[канцеларијске]; индекс регистри; индиго папир за
умножаваче; индијско мастило; инструменти за
гравирање; инструменти за писање; инструменти за
цртање; испуна од папира или картона; јастучићи за
мастило; јастучићи за печате; јо јо држачи картица са
именом [канцеларијски прибор]; калеми за траке са
мастилом; календари; калупи за глину за
моделирање [уметнички материјал]; канцеларијске
машине за затварање коверата; канцеларијске
машине за печаћење; канцеларијски материјал,
изузев намештаја; канцеларијски материјал и
канцеларијски прибор, осим намештаја; карбон
папир; карте; картон; картонске кутије за шешире;
каталози; каширани папир; клипсе за оловке;
клишеи; клишеи за галванопластику; књиге; књиге за
бојење; књиге са песмама или нотама; књиговезачка
платна; књиговезачке корице; књиговезачки апарати
и машине [канцеларијска опрема]; књиговезачки
конопци; књиговезачки материјал; књиговодствене
књиге; књижице; коверте; колекционарске сличице,
за размену, које нису за играње; комплети за цртање;
композери за слагање; конусне папирне кесе; копче
за навлаке за картице са именом [канцеларијски
прибор];
корективна
течност
[канцеларијски
реквизит]; корективно мастило [хелиографско];
коректорске траке [канцеларијски прибор]; корице за
пасоше; креда за писање; креда у спреју; креде за
маркирање; кројачка креда; кројеви и обрасци за
копирање; куглице за хемијске оловке; кутије за
матрице; кутије за оловке; кутије за печате; кутије са
бојама [школски материјал]; лењири за цртање;
лепак за канцеларијску или кућну употребу; лепак за
папир или употребу у домаћинству; лепљиве врпце
за папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; леци, флајери;
листови папира [канцеларијски]; литографије;
литографска креда; литографска уметничка дела;
литографски
камен;
магазини
[периодични];
манжетне за држање прибора за писање; марамице
од папира; марамице од папира за чишћење; маркери
[ писаћи прибор]; мастило; мастиљаве траке;
мастиљарнице; материјал за обуку [изузев апарата];
материјал за паковање направљен од скроба;
материјали за моделирање; материјали за писање;
материјали за филтрирање од папира; материјали за
цртање; материје за печаћење за канцеларијску
употребу; машине за адресовање; машине за
биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за
ЗИС / RS / IPO
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оштрење оловака, електронске или неелектронске;
машине за франкирање за канцеларијску употребу;
метални врх за индексне карте; моделарска глина;
музичке честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез];
навлаке за картице са именом; надстолњаци од
папира;
налепнице
[канцеларијски
прибор];
наливпера; налив пера и хемијске оловке
[канцеларијски прибор]; натписи од папира или
картона; неелектронски импринтери за кредитне
картице; неелектронски показивачи графикона;
несесери са прибором за писање; новине; новчанице;
ногаре за сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за
отварање писама]; ножеви за стругање [брисање] за
канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски
прибор]; обележивачи за књиге; обрасци за
прецртавање;
овлаживачи
врхова
прстију
[канцеларисјки прибор]; овлаживачи за лепљење
коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои
од папира или картона; ознаке за поврат пртљага од
папира; олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке
од дрвеног угља; оловке са графитном мином
[техничке оловке]; омотачи за флаше од картона или
папира; омоти за папир; омоти за чековне књижице;
омоти [канцеларијски материјал]; палете за сликаре;
памфлети; пантографи [справе за прецртавање];
папир; папир за копирање; папир за лекарске столове
за прегледе; папир за машине за снимање; папир за
писање; папир за радиограме; папир за сликање и
калиграфију; папир за увијање; папирне или
картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију
медицинских инструмената; папирне копче; папирне
кутије за крем; папирне марамице за уклањање
шминке; папирне машне, које нису позамантерија и
украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане,
парфимисане или не; папирне траке и картице за
бележење компјутерских програма; папирне траке,
које нису позамантерија и украси за косу; папирни и
картонски материјали за паковање [пуњење,
облагање]; папирни омоти за саксије; папирни
подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери
за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене
масе; паста за моделирање; пастелне бојице [креде у
боји]; паус папир; пелир папир за копије
[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од
злата;
пергамент;
периодичне
публикације;
перфориране картице за разбоје; печати; печати са
адресом; писаљке за таблице; писаће машине
[електричне и неелектричне]; плакати од папира или
картона; планови, пројекти; пластика за моделирање;
пластификатори докумената за канцеларијску
употребу; пластична, мехураста амбалажа за
паковање или умотавање; пластична танка
растегљива фолија за обавијање палета; пластичне
кесе за одлагање животињског измета; пластичне
фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за
матрице; плочице за печаћење; плочице са
ЗИС / RS / IPO
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хватаљком за листове папира; подлоге за писање;
подметачи за пивске чаше; подметачи за сто од
папира; подметачи за чаше од папира; подметачи од
папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за
књиге; портикле од папира; портикле са рукавима,
папирне; портрети; постери; постоља за мастило;
постоља за пера и оловке; постоља за печате;
постоља за фотографије; посуде за водене боје за
уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и
бројање новца; посудице за боје; поштанске марке;
поштански жигови; прекривачи столова од папира;
прибор за ручно лепљење налепница; приручници;
притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски
материјал]; производи за брисање; проспекти;
рачунске таблице; рибље туткало за употребу у
канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; свеске;
светлећи папир; секачи папира [канцеларијски
прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или
употребу у домаћинству; сликарске четкице;
сликарско платно; слике; слике, урамљене или
неурамљене; слова на писаћим машинама, на
тастатури; спајалице; спајалице за новац; спојени
рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за
лепљење за папире или употребу у домаћинству;
сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [креда
за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице за
документацију са фиокама [канцеларијски прибор];
стоне салвете од папира; стрипови; табаци од
рецикловане целулозе за умотавање; табле за цртање;
табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; таблице за
писање; Т-лењири за цртање; тоалет папир; траке за
бар кодове; траке за везивање [књиговезачке]; траке
за писаће машине; траке за цигаре, за увијање
цигарета; транспаренти [банери] од папира; тубе од
картона; убруси за лице од папира; убруси од
папира; угаони лењири за цртање; угаоници за
цртање; украсне папирне заставице; улазнице;
уложне мапе са прстеновима; улошци са мастилом за
машине за репродуковање докумената; умноживачи;
упијајућа хартија; упијајуће фолије од папира или
пластике за паковање хране; фасцикле за списе
[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски
материјал]; фигурине направљене од кашираног
папира; филтер папир; фолије за прецртавање;
фолије од папира или пластике за одржавање влаге
за паковање хране]; фолије, слајдови [канцеларијски
материјал]; формулари [штампани]; фото-гравуре;
фотографије
[штампане];
француски
лењири
кривуљари; хектографи; хефталице [канцеларијски
реквизит]; хистолошки препарати за наставу;
хромолитографи; целулоидне фолије за цртане
филмове; цртежи који се копирају на подлогу;
цртежи, скице; челична пера; челична слова
[клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за писање;
четкице за сликаре; чешљеви за урезивање код
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сликаних дела; шаблони за украшавање хране и
напитака; шаблони, матрице за умножавање;
шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска
опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле;
шљокице за канцеларијску употребу; шнитови з~
шивење одеће; шпенадле као канцеларијски
материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре;
штампане публикације; штампане ствари; штампани
материјал [висока штампа]; штампани роковници;
штампарска слова; штампарске реглете; штампарски
бланкети, који нису од текстила; штампарски бројеви
и
слова;
штампарски
комплети,
покретни
[канцеларијски реквизит]; штитници за брисање.
Кл. 35: административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању
на позиве за подношење понуда; административне
услуге за пресељење пословања предузећа;
административне услуге у вези са упућивањем на
лечење; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; ажурирање огласних
материјала; анализе трошкова и цене коштања;
ангажовање спољних фирми за административно
управљање компанијама; дактилографске услуге;
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака;
договарање
претплате
за
услуге
телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; изнајмљивање канцеларијских
машина и опреме; изнајмљивање огласних
материјала; изнајмљивање огласног простора;
изнајмљивање продајних штандова; израда извода са
рачуна; израђивање профила потрошача за
комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање
интернет сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања;
испитивање
јавног
мњења;
истраживање
тржишта;
комерцијална
администрација за лиценце роба и услуга трећих
лица;
компјутерско
управљање
подацима;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; консултације у вези са избором
особља; консултације у вези са пословним
организовањем;
консултације
у
пословном
управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања
или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у
оквиру
издавања
софтвера;
маркетиншка
истраживања; непосредно оглашавање путем поште;
обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн
тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; обрада текста;
обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на
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отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег
click оглашавање]; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; организовање
сајмова; писање радних биографија за друге; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању; помоћ у пословном управљању;
пословна испитивања; пословна истраживања;
пословне процене; пословно управљање за независне
пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте;
пословно управљање за сценске уметнике; пословно
управљање и организационо саветовање; пословно
управљање програмима рефундирања за друге;
пословно управљање хотелима; преговарање и
закључивање пословних трансакција за трећа лица;
преговарање о пословним уговорима за друге;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало; презентација
робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске
услуге]; претраживање података у рачунарским
датотекама за друге; привремено пословно
управљање;
прикупљање
информација
у
компјутерске
базе
података;
прикупљање
статистичких података; припрема платних листи;
продукција
програма
телевизијске
продаје;
производња рекламних филмова; промоција продаје
за друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских
догађаја;
проналажење
особља;
професионалне пословне консултације; пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
пружање комерцијалних савета и информација
потрошачима при избору роба и услуга; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе;
пружање
корисничких
прегледа
у
комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
пословних информација; психолошко тестирање за
избор запослених; развој концепта оглашавања;
рачуноводство; ревизија пословања; регистровање
писане комуникације и података; рекламирање на
радију; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; рекламирање слањем наруџбеница;
саветодавне услуге у пословном управљању;
састављање пописа информација за комерцијалне и
рекламне сврхе; секретарске услуге; системација
информација у компјутерским базама података;
стенографске услуге; стручне услуге о пословној
ефикасности; тражење спонзорства; управљање
програмима за путнике који често лете авионом;
управљање програмима лојалности потрошача;
уређивање излога; услуге агенција за запошљавање;
услуге агенција за пружање пословних информација;
услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје
фармацеутских, ветеринарских и хигијенских
ЗИС / RS / IPO
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препарата и медицинског материјала; услуге
графичке обраде материјала за рекламне сврхе;
услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге];
услуге
комерцијалног
лобирања;
услуге
корпоративне комуникације; услуге малопродаје у
вези са пекарским производима; услуге малопродаје
уметничких дела од стране уметничких галерија;
услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и
хигијенских препарата и медицинског материјала;
услуге набавке за трећа лица [куповина производа и
услуга задруге пословне субјекте]; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн
малопродаје дигиталне музике која се преузима са
интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона
које се преузимају са интернета; услуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; услуге подсећања
на уговорене састанке [канцеларијски послови];
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; услуге пописивања поклона; услуге
поређења цена; услуге пословног посредовања које
се односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; услуге посредовања у
трговини; услуге праћења конкуренције; услуге
праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге
претплате на новине за друге; услуге пријављивања
пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге
рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге
телефонских
централа;
услуге
телефонског
одговарања за одсутне претплатнике; услуге
управљања пословним пројектима за грађевинске
пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање;
финансијска
ревизија;
циљни
маркетинг.
Кл. 38: бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
изнајмљивање
времена
приступа
глобалним
рачунарским мрежама; изнајмљивање модема;
изнајмљивање паметних телефона; изнајмљивање
телекомуникационе
опреме;
изнајмљивање
телефона; изнајмљивање уређаја за слање порука;
изнајмљивање факсимил апарата; комуникација
преко мреже оптичких влакана; комуникација преко
рачунарских терминала; комуникације мобилним
телефонима; обезбеђење корисничког приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама
података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или
другим видом електронског комуницирања; пренос
видео садржаја на захтев; пренос дигиталних
датотека; пренос електронске поште; пренос подкаст
садржаја; пренос порука и слика посредством
рачунара; пренос телеграма; пренос факсимилом;
пренос честитки путем интернета; пружање
ЗИС / RS / IPO
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информација у области телекомуникација; пружање
услуга
онлајн
форума;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
радио комуникације; сателитски пренос; слање
порука; стриминг [проток] података; телеграфске
услуге; телекс услуге; телефонске комуникације;
телефонске услуге; услуге видеоконференција;
услуге говор не поште; услуге електронског билтена
(телекомуникационе услуге); услуге новинских
агенција; услуге телеграмског комуницирања; услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
услуге телеконференција; форуми (причаонице) на
друштвеним мрежама.
Кл. 42: ажурирање рачунарског софтвера; анализа
воде; анализа рукописа [графологија]; анализе за
експлоатацију нафтних поља; анализе рачунарских
система; архитектонске услуге; бактериолошка
испитивања; биолошка истраживања; вођење студија
техничког пројектовања; временска прогноза;
геодетско мерење; геолошка испитивања терена;
геолошка истраживања; геолошке експертизе;
грађевинско
пројектовање;
графички
дизајн;
графички
дизајн
промотивног
материјала;
дигитализација докумената [скенирање]; дизајн
ентеријера
[уређење
унутрашњег
простора];
дизајнирање визит карти; дизајнирање одеће;
дизајнирање рачунарских система; дизајнирање
рачунарског софтвера; електронско надгледање
коришћења кредитних картица ради откривања
интернет преваре; електронско надгледање података
о заштити личности ради откривања крађе
идентитета
путем
интернета;
електронско
похрањивање
података;
енергетска
ревизија;
засејавање облака; заштита од рачунарских вируса;
изнајмљивање веб сервера; изнајмљивање мерача
потрошње електричне енергије; изнајмљивање
рачунара; изнајмљивање рачунарског софтвера;
израда и одржавање веб страница за друге;
инжењерске услуге; инсталирање рачунарског
софтвера; испитивање материјала; испитивање
нафтних извора; испитивање нафтних поља;
истраживања из области козметике; истраживања из
области механике; истраживања из области физике;
истраживања у области грађевинских конструкција;
истраживања у области заваривања; истраживања у
области технологије телекомуникација; истраживање
и развој нових производа за друге; истраживање
нафте; истраживање у области заштите животне
средине; калибрација [мерење]; картографске услуге;
клиничка испитивања; конвертовање података или
докумената са физичких на електронске носаче;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања; консултације о
безбедности интернета; консултације о сигурности
података; контрола квалитета; креирање и
дизајнирање за друге индекса информација
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заснованих на интернету [услуге информационе
технологије]; медицинска истраживања; надгледање
рачунарских система ради откривања неовлашћеног
приступа или повреде података; надгледање
рачунарских система ради откривања кварова;
научна истраживања; научна и технолошка
истраживања у области природних катастрофа;
научна и технолошка истраживања у вези са
мапирањем патената; обезбеђивање алата за
претраживање
[претраживача]
на
интернету;
одржавање рачунарског софтвера; откључавање
[декодирање] мобилних телефона; оцењивање
квалитета непосеченог дрвета; писање текстова о
техници; платформа као услуга [PaaS]; подводна
истраживања; поновно успостављање рачунарских
података; праћење рачунарских система даљинским
приступом; процењивање квалитета вуне; пружање
информација у вези са рачунарским технологијама и
програмирањем
путем
веб-сајта;
пружање
корисничких услуга аутентификације коришћењем
технологије јединствене пријаве за мрежне
софтверске
апликације;
пружање
научних
информација, савета и консултација које се односе на
смањење емисије угљеника; развој рачунарских
платформи; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера; рачунарско програмирање; рачунарство у
облаку; саветовање из области архитектуре;
саветовање о изради веб сајтова; саветовање о
сигурности
рачунара;
саветовање
у
вези
информационих технологија; саветовање у вези са
штедњом енергије; саветовање у области дизајна и
развоја рачунарског хардвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; саветодавне услуге из области
компјутерске технологије; саветодавне услуге из
области телекомуникационе технологије; услуге
информационих технологија које се пружају на бази
аутсорсинга; сервер хостинг; софтвер у виду сервиса
[SaaS]; стилизација [индустријски дизајн]; тестирање
исправности
возила;
тестирање
текстила;
технолошка истраживања; умножавање рачунарских
програма;
унутрашњи
дизајн;
урбанистичко
планирање; услуге дизајнирања паковања; услуге из
области хемије; услуге индустријског дизајна; услуге
истраживања у области нафтне, гасне и рударске
индустрије; услуге кодирања податка; услуге
научних лабораторија; услуге провере аутентичности
корисника технологијом за трансакције е-трговања;
утврђивање аутентичности уметничких дела;
хемијска испитивања; хемијске анализе; хостинг
рачунарских сајтова [веб сајтова]; чување резервне
копије података ван мреже.
(111) 82735
(210) Ж- 2021-1400
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(181) 11.08.2031.
(220) 11.08.2021.
(151) 28.06.2022.

(732) G.R. GLOBAL COSMETICS LTD, 5 Metsada
Street, B.S.R. Building 4, Bnei Brak, IL
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

COCOCHOCO
(511) Кл. 3: балзами за косу; средства за негу косе;
препарати за негу косе; производи за негу косе;
производи за негу косе који не садрже лекове; гелови
за косу; лосиони за косу који не садрже лекове; уља
за косу; средства за испирање косе; шампони за косу;
козметика за косу.
(111) 82736
(210) Ж- 2021-2040

(181) 26.11.2031.
(220) 26.11.2021.
(151) 29.06.2022.
(732) Катарина Вуковић, Зелени венац 8а/8,
11000 Београд, RS
(540)

(531) 01.01.09; 24.17.02; 24.17.07; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.04; 29.01.05
(591) љубичаста #625681, плава-#8CA5D6 (RGB)
(511) Кл. 16: aлбуми; бележнице; беџеви са именом
[канцеларијски прибор]; билтени; ваучери; графичке
репродукције; жигови [печати]; календари; карте;
каталози; књиге; књижице; коверте; магазини
[периодични]; материјал за обуку [изузев апарата];
материјали за писање; навлаке за картице са именом;
налепнице [канцеларијски прибор]; налив пера и
хемијске оловке [канцеларијски прибор]; натписи од
папира или картона; неелектронски импринтери за
кредитне картице; новине; обележивачи за књиге;
огласни панои од папира или картона; оловке;
омотачи за флаше од картона или папира; омоти
[канцеларијски материјал]; папир; папир за
копирање; папир за лекарске столове за прегледе;
папир за писање; печати; плакати од папира или
картона; планови, пројекти; постери; приручници;
проспекти; свеске; слике; фасцикле за списе
[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски
материјал]; честитке, разгледнице; школска опрема
[свеске и прибор за писање]; штампане публикације;
штампане
ствари;
штампани
материјал
[висока штампа]; штампани роковници.
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Кл. 41: електронско издаваштво; издавање књига;
издавање текстова, осим рекламних текстова; испити из
области образовања; настава, обука; образовање у
интернатима; обука [тренирање]; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; онлајн издавање електронских књига и
часописа; организовање
и вођење конгреса;
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; писање текстова; подучавање;
практична настава [обука путем демонстрације];
припрема и вођење семинара; припрема и вођење
симпозијума; производња филмова, који нису рекламни
филмови; професионално усмеравање [саветовање у
вези са образовањем или обуком]; пружање
информација које се односе на рекреативне активности;
пружање услуга у области образовања; услуге клубова
здравља [здравствено и фитнес вежбање]; услуге обуке
које се пружају путем симулатора; услуге омогућавања
коришћења електронских публикација, које се не могу
преузимати; учење на даљину; вођење забавних
догађаја, културних догађаја, спортских догађаја
уживо, образовних догађаја, и забавних и културних
активности; вођење јога часова; вођење конвенција;
вођење конгреса; вођење конференција; вођење
културних активности; вођење курсева за обуку у
области технологије и иновација; вођење курсева за
оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење обилазака историјских локалитета у
образовне сврхе; вођење образовних догађаја; вођење
образовних конференција; вођење образовних курсева;
вођење образовних семинара; вођење образовних
форума уживо; вођење обука; вођење обуке у склопу
кампа за обуке; вођење радионица за обуку; вођење
радионица и семинара; вођење радионица и семинара
за уметничко процењивање; вођење радионица и
семинара на тему личне свести; вођење радионица и
семинара на тему самосвести; вођење семинара; вођење
семинара за обуку; вођење часова; вођење часова
телесних
вежби;
договарање,
реализација
и
организација конференција; договарање, реализација и
организација конгреса; договарање, реализација и
организација колоквијума; договарање, реализација и
организација
семинара;
додатно
образовање;
електронске
издавачке
услуге;
електронске
публикације са информацијама о широком распону
тема на мрежи; електронске публикације текстова и
штампаног материјала, осим рекламних текстова, на
интернету; забава са светлосним ефектима; забава у
виду извођења плесних садржаја уживо; издавање
аудио књига; издавање билтена; издавање брошура;
издавање годишњака; издавање докумената у области
образовања, науке, јавног права и друштвених питања;
ЗИС / RS / IPO

Ж
издавање електронских књига и он-лајн периодичних
часописа; издавање електронских књига и он-лајн
часописа; издавање електронских новина којима је
могуће приступити путем глобалне рачунарске мреже;
издавање електронских онлајн периодичних издања;
издавање електронских публикација; издавање
електронских часописа; издавање журнала; издавање
журнала, књига и приручника из области медицине;
издавање интернет часописа; издавање информативних
листова; издавање и уређивање књига; издавање и
уређивање књига, новина и периодичних часописа;
издавање и уређивање књига, новина и часописа;
издавање и уређивање магазина; издавање и уређивање
новина; издавање и уређивање периодичних издања;
издавање и уређивање штампаног материјала; издавање
и уређивање штампаног материјала и текстова, осим
рекламних текстова; издавање и уређивање штампаног
материјала, књига, новина и периодичних часописа,
осим за рекламне потребе; издавање каталога; издавање
календара; 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 научних
магазина; издавање научно-информативних часописа;
издавање новина; издавање образовних материјала;
издавање
приручника;
издавање
периодичних
часописа,
каталога
и
проспеката;
издавање
периодичних часописа и књига у електронском
формату; издавање периодичних часописа; издавање
проспеката; издавање приручника за обуку; издавање
приручника за образовање и оспособљавање; издавање
уџбеника; издавање часописа; 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; издавање штампаног материјала, осим
рекламних текстова, у електронском формату;
издавање штампаног материјала У електронском
формату; издавање штампаног материјала У
електронском формату на интернету; издавачке услуге;
издавачке услуге за дигиталну видео, аудио и
мултимедијалну забаву; издавачке услуге, осим
штампања; изнајмљивање књига; изнајмљивање књига
и других публикација; изнајмљивање простора и
опреме за фитнес тренинге и часове јоге; консултантске
услуге које се односе на образовање и обуку;
консултантске услуге које се односе на образовање и
обуку руководства и особља; консултантске услуге које
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Ж
се односе на обуку; консултантске услуге које се
односе на обуку и усавршавање; консултантске услуге
које се односе на обуку, усавршавање и образовање;
консултантске услуге које се односе на услуге
резервације спортских, научних и културних догађаја
које се пружају путем телефонских позивних центара и
дежурних линија; консултантске услуге у вези са
образовањем; консултантске услуге у вези са
уређивањем; консултантске услуге у области 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; консултовање
које се односи на организовање и вођење радионица за
обуку;
мултимедијално
издавање
штампаног
материјала; мултимедијално издавање књига, магазина,
дневника и електронских издања; образовање
одраслих; образовне и забавне услуге; образовне услуге
у виду тренинга; обучавање јоге; омогућавање групних
обука и форума уживо за учење из области развоја
лидерских способности; омогућавање привремене
употребе онлајн образовних материјала који се не могу
преузети са интернета; омогућавање приступа онлајн
видео садржајима о инспиративним и мотивационим
темама за жене, који се не могу преузети; омогућавање
приступа онлајн видео садржајима У вези са научним
информацијама из области климатских промена, који се
не могу преузети; онлајн издавање електронских
магазина; онлајн издавање електронских часописа;
онлајн издавање електронских новина; онлајн издавање
часописа или дневника [услуге веблога]; он-лајн
публикације електронских књига; организовање
догађаја из области културе у добротворне сврхе;
организовање и вођење конференција, семинара и
симпозијума; организовање и вођење семинара за
обуку; организовање изложби за образовне потребе;
организовање и реализација радионица, туторијала,
семинара и конференција; организовање и реализација
предавања; организовање и реализација пословних
конференција; организовање и реализација образовних
конференција; организовање и реализација курсева за
обуку; организовање и реализација конференција,
конгреса, симпозијума и семинара; организовање и
реализација конференција, конгреса, семинара,
симпозијума, курсева обуке, часова и предавања;
организовање образовних курсева; организовање
образовних наступа; организовање образовних
конференција; организовање образовних форума
уживо; организовање обука; организовање програма
за обуку младих; организовање радионица и
семинара; организовање радионица и семинара о
личној свести; организовање радионица и семинара о
самоспознаји; организовање спортских активности за
потребе летњих кампова; организовање симпозијума
и радионица за обуку; организовање часова;
подучавање из области свесности тела; стручна
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обука; услуге клуба за здравље и рекреацију; услуге
образовања и подучавања; услуге обуке за тренера
јоге; ширење образовног материјала.
Кл. 44: говорна терапија; здравствена нега; дијететски
и
нутриционистички
савети;
киропрактика;
рехабилитација пацијената за болести зависности;
сађење дрвећа ради смањења емисије угљеника;
терапеутске услуге; услуге арома-терапије; услуге
алтернативне медицине; услуге здравствених центара;
услуге саветовања о здрављу; услуге сауне; услуге
терапије уз помоћ животиња; услуге центара за
опоравак; услуге центара за рехабилитацију; ајурведска
терапија; акупунктура; дубинска масажа ткива;
здравствена и козметичка нега; здравствене спа услуге
за здравље и добробит тела и духа; здравствене спа
услуге за здравље и добробит тела и духа које се нуде у
здравственим одмаралиштима; здравствене спа услуге
за здравље и добробит тела и духа, које укључују
масажу, третмане за негу лица и тела и козметичке
услуге неге тела; здравствене услуге за помоћ
појединцима да оставе пушење; здравствено,
медицинско
и
фармацеутско
консултовање;
изнајмљивање медицинских апарата; изнајмљивање
медицинских апарата и система; израда извештаја који
се односе на здравље; израда извештаја који се односе
на медицинска питања; информације у вези са
масажом; информисање пацијената о употреби лекова;
киропрактика,
физиотерапија,
акупунктура,
остеопатија,
спортска
медицина,
масажа
и
парамедицинске услуге; киропрактичарске услуге за
децу; козметичке услуге за негу тела; козметичке
услуге које пружају бање; консултантске услуге у вези
са здравственом негом; консултантске услуге у вези са
интегралном психологијом; масажа; медицинске и
ветеринарске информативне услуге које се пружају
преко интернета; медицинске и здравствене услуге;
медицинске услуге у области лечења хроничних
болова; медицински савети за особе са инвалидитетом;
медицинско саветовање; медицинско саветовање у вези
са стресом; музико-терапија; музико-терапија у
физичке, психолошке и когнитивне сврхе; нега косе;
обављање медицинских прегледа; нутриционистичко
саветовање; обављање психолошких процена и
прегледа; обезбеђивање објеката за менталну
рехабилитацију; окупациона терапија; окупациона
терапија и рехабилитација; припрема психолошких
извештаја; припрема психолошких профила; припрема
психолошких профила у медицинске сврхе; пружање
информација везаних за психичко здравље и добробит;
пружање информација о акупунктури; пружање
информација о здрављу; пружање информација о
здрављу путем вебсајта; пружање информација о
здравственим услугама путем телефона; пружање
информација о здравственој заштити путем глобалне
рачунарске мреже; пружање информација у области
психолошког саветовања и лечења; пружање услуга
ЗИС / RS / IPO
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психолошке процене ризика и информација које се
односе на промене понашања и управљање стресом;
пружање услуга психолошког лечења; психолошка нега;
психолошка терапија за одојчад; психолошке
консултације; психолошки коучинг, консултације и
терапеутске услуге; психолошки третмани; психолошко
и медицинско саветовање; психолошко и саветовање о
начину живота; психолошко саветовање; психолошко
саветовање запослених; психолошко-социјална заштита;
психолошко тестирање за медицинске сврхе;
психотерапија;
реики
терапија;
рехабилитација
зависника; рехабилитација зависника од алкохола;
рехабилитација зависника од лекова; рехабилитација
зависника од наркотика; саветовање о начину живота;
саветовање о начину живота и у медицинске сврхе;
саветовање у вези са здравственом заштитом у области
радне терапије; саветовање у области менталног здравља
и велнеса; саветодавне услуге у вези са здрављем;
саветодавне услуге у вези са окупационом терапијом;
саветодавне услуге у вези са холистичком психологијом
и окупационом терапијом; спа услуге; терапија
уметношћу; услуге за процену психичког здравља;
услуге индивидуалног и групног психолошког
саветовања; услуге криотерапије; услуге лечења
несанице; услуге лечења реики методом; услуге лечења
у бањама; услуге одвикавања за зависнике; услуге
психолога; услуге психолошке процене; услуге
психолошке процене и прегледа; услуге психотерапеута;
услуге психотерапије и радне терапије; услуге сауна;
услуге светлосне терапије; услуге терапије гласом и
говором; услуге телемедицине; услуге турских купатила;
физиотерапија [физикална терапија]; шиацу масажа.
(111) 82737
(210) Ж- 2021-1814

(181) 22.10.2031.
(220) 22.10.2021.
(151) 29.06.2022.
(732) NICHOLL GROUP DOO NOVI SAD, Вука
Караџића 7, 21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Милан Петровић, Милете Јакшића 5,
21000, Нови Сад
(540)

Ж
(591) златна, бела, сива, зелена
(511) Кл. 39: транспортне услуге; организовање
путовања.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 82738
(210) Ж- 2021-2052

(181) 29.11.2031.
(220) 29.11.2021.
(151) 29.06.2022.
(732) Бојан Краговић, Миријевско брдо 50e, 11060,
Београд, Палилула, RS
(540)

(531) 01.03.02; 01.03.15; 05.01.01; 05.01.16; 07.01.24;
24.17.02; 27.05.01; 27.05.08
(591) Plava: kod boje #0bb7ff Zelena: kod boje #5cb037
Crna: kod boje #010005 Nijanse žute I narandžaste: Kod
boje od #fcb700 do #e85706
(511) Кл. 35: маркетинг; циљни маркетинг; услуге
рекламних агенција; индексирање интернет сајтова
за комерцијалне намене или намене оглашавања;
изнајмљивање огласног простора; оглашавање на
отвореном; оглашавање плаћањем по клику [pay per
click оглашавање].
Кл. 36: изнајмљивање некретнина; услуге агенција
за изнајмљивање смештаја [станова].
Кл. 43: услуге агенција за смештај [хотелски,
пансионски].
(111) 82739
(210) Ж- 2021-2256

(181) 28.12.2031.
(220) 28.12.2021.
(151) 29.06.2022.
(732) Жарко Алимпић, Иве Лоле Рибара 63, 22404,
Путинци, RS
(540)

(531) 01.15.09; 05.03.13; 05.05.03; 05.05.20; 05.05.21;
25.01.09; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(531) 05.03.13; 25.05.01; 26.01.06; 26.01.15; 26.01.16; 26.11.06;
26.11.09; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, зелена, бела
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
Кл. 29: јаја; уља и масти за исхрану.
Кл. 32: безалкохолни напици.
(111) 82740
(210) Ж- 2022-151

(181) 02.02.2032.
(220) 02.02.2022.
(151) 30.06.2022.
(732) Књаз Милош-Натура д.о.о. Београд, Булевар
Пека Дапчевића 41, 11152, Београд, RS
(540)

RIVOLTA
(511) Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 30: готови напици на бази кафе; готови напици од
кафе; еспресо кафа; замена за кафу; замене за кафу на
бази цикорије; инстант кафа; капсуле с кафом, пуне;
капућино; кафа; кафа без кофеина; млевена кафа;
непржена кафа; пржена зрна кафе; чај; какао.
Кл. 32: безалкохолна пића са укусом кафе.
(111) 82741
(210) Ж- 2022-150

(181) 01.02.2032.
(220) 01.02.2022.
(151) 30.06.2022.
(732) Књаз Милош-Натура д.о.о. Београд, Булевар
Пека Дапчевића 41, 11152, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.11; 05.07.01; 11.03.04; 25.01.25; 27.03.11;
27.05.17; 29.01.15
(591) окер, браон, бордо, тамно зелена.
(511) Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 30: готови напици на бази кафе; готови напици од
кафе; еспресо кафа; замена за кафу; замене за кафу на
бази цикорије; инстант кафа; капсуле с кафом, пуне;
капућино; кафа; кафа без кофеина; млевена кафа;
непржена кафа; пржена зрна кафе; чај; какао.
Кл. 32: безалкохолна пића са укусом кафе.
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(111) 82742
(210) Ж- 2020-440

(181) 18.03.2030.
(220) 18.03.2020.
(151) 30.06.2022.

(300) 12464/2019 23.09.2019. CH.
(732) JT International S.A., 8 rue Kazem-Radjavi,
1202 Geneva, CH
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

EVO
(511) Кл. 34: сирови или произведени дуван; дуван
за пушење, дуван за луле, дуван за ручно увијање,
дуван за жвакање, снус; цигарете, штапићи дувана за
пушење; производи дувана који се загревају; сви
горе наведени производи изузев цигара; цигарилоса;
резача за цигаре; држача за цигаре; упаљача за
цигаре; футрола и кутија за цигаре; хјумидора за
цигаре (кутије за цигаре опремљене овлаживачем).
(111) 82743
(210) Ж- 2021-2231

(181) 23.12.2031.
(220) 23.12.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Александар Игњатовић, Саве Ковачевића 146,
11309, Лештане, Београд, RS
(740) Тијана Денда Маринковић, Булевар краља
Александра 300, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.08; 02.09.10; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.15
(591) #2A3581, #EF559F, #41B0E4, #F4CB27,
#F58420
(511) Кл. 10: фотеље за употребу у медицини или
стоматологији; зубарски апарати и инструменти;
зубарске столице.
Кл. 44:
зубарске услуге; ортодонтске услуге;
здравствена нега.
(111) 82744
(210) Ж- 2021-2229

(181) 23.12.2031.
(220) 23.12.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Александар Игњатовић, Саве Ковачевића 146,
11309, Лештане, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Тијана Денда Маринковић, Булевар краља
Александра 300, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.08; 02.09.10; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.13
(591) #000000, #FFFFFF, златна-(#40167, #6B4C2D,
#A58A55, #E5D4B5, #967857, #814F2F)
(511) Кл. 10: зубарски апарати и инструменти;
фотеље за употребу у медицини или стоматологоји;
зубарске столице.
Кл. 44:
зубарске услуге; ортодонтске услуге;
здравствена нега.
(111) 82745
(210) Ж- 2021-2249

(181) 27.12.2031.
(220) 27.12.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б., 11000,
Београд, RS
(540)

PHARMABIOTIC ABELA
PHARM

Ж
(540)

(531) 01.15.15; 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 08.03.01;
11.03.04; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) плава, бела, црвена, зелена, тегет
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање млека; етикете и
налепнице за млеко; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за млеко.
Кл. 29: млеко.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало млеком.
(111) 82747
(210) Ж- 2021-2235

(181) 24.12.2031.
(220) 24.12.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB,
Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; лекови за
ветеринарску употребу; лекови за људску употребу;
лекови за медицинску употребу; додаци исхрани;
додаци исхрани за ветеринарске потребе; додаци
исхрани за људску употребу; пробиотички додаци
исхрани; пробиотици за употребу као додаци
исхрани; пробиотске бактеријске формулације за
ветеринарску употребу; пробиотске бактеријске
формулације за медицинску употребу; пробиотски
препарати за медицинску употребу који помажу у
одржавању природне равнотеже флоре у систему
органа за варење.
(111) 82746
(210) Ж- 2021-2234

(181) 24.12.2031.
(220) 24.12.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB,
Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

(531) 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20; 05.07.01; 11.03.04;
25.01.01; 25.07.06; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) бела, плава, зелена, црвена, црна, браон, беж
(511) Кл. 16:
хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање млека за кафу; етикете
и налепнице за млеко за кафу; билборди, штампани
каталози и маркетиншки материјал за млеко за кафу.
Кл. 29: млеко за кафу.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
млеком за кафу.
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Ж
(111) 82748
(210) Ж- 2021-2233

(181) 24.12.2031.
(220) 24.12.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) BEAUTY STRONG d.o.o. Beograd-Zemun,
Новоградска 13, 11080, Земун, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

Гласник интелектуалне својине 2022/7
Intellectual Property Gazette 2022/7
Кл. 11: апарати и инсталације за осветљавање,
грејање, хлађење, производњу паре,
сушење,
вентилацију; лампе за маникир.
Кл. 21: чешљеви и сунђери; четке, изузев кичица;
материјали за прављење четки; прибор за чишћење;
наиме пенасти раздвајачи прстију [сепаратори] за
педикир; четкице за нокте; сунђери за шминкање.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
малопродаја; велепродаја; увоз; извоз; организовање
сајмова и изложби.
Кл. 44: медицинске услуге; ветеринарске услуге;
хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње.
(111) 82749
(210) Ж- 2021-2223

(531) 02.09.01; 17.02.04; 25.05.25; 26.03.07; 26.11.12;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15
(591) црна, бела, црвена, розе, љубичаста, пинк
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; препарати за
чишћење, полирање, рибање и абразивни препарати,
наиме шминка; препарати за сунчање; козметички
препарати; лепак за вештачке трепавице; лакови за косу;
маскаре; мирисни штапићи; производи за исправљање
косе; марамице натопљене препаратима за скидање
шминке; козметика за децу; препарати за негу руку и
ноктију, наиме, ултравиолетни гел за нокте; лак за нокте
у виду гела; овлаживач за хидратацију ноктију; средство
за раст ноктију; лепак за нокте; заптивна смеса за нокте;
филери за нокте; везивни гел за нокте; гел за изливање
ноктију; гел смола за нокте; одстрањивач лепка за нокте;
смеса за изравњивање типсе са ноктом; нокти за
маникир; пластични нокти (типсе) који се користе за
надоградњу ноктију; смеса за допуњавање ноктију;
вештачки нокти; сетови који се састоје од лепка за нокте,
пластичних ноктију (типси) који се користе за
надоградњу ноктију, завршног премаза, уља за
заноктице; лосиони за руке и нокте; сјај за руке и нокте;
уље за заноктице; акрил за нокте; сетови за акрилне
нокте који се састоје од акрилне течности и праха за
нокте, турпије и четке за нокте; паковања за нокте;
средство за чишћење и дезинфекцију ноктију; сушачи
лака за нокте; лак за нокте; декоративне налепнице за
нокте; шљокице за нокте.
Кл. 8: ручни алати и справе којима се ручно управља;
прибор за маникирање, електрични; прибор за
маникирање, ручни; педикирски прибор; турпије за
нокте, електричне справе за полирање ноктију,
електричне или неелектричне апарати за полирање
ноктију, електрични или неелектрични; турпије за нокте
[картонске].
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(181) 23.12.2031.
(220) 23.12.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York, 10017, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

TEOVLI
(511) Кл. 5:
фармацеутски и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за медицинску
намену; дијететска храна и супстанце прилагођене за
медицинску или ветеринарску употребу, храна за
бебе; дијететски суплементи за људе и животиње;
фластери, материјали за завијање; материјали за
пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфектанти;
препарати за уништавање штеточина; фунгициди,
хербициди.
(111) 82750
(210) Ж- 2021-2173

(181) 16.12.2031.
(220) 16.12.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд-Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/7
Intellectual Property Gazette 2022/7
(531) 26.02.05; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена, црна
(511) Кл. 5: инсектициди.
(111) 82751
(210) Ж- 2021-1143

(181) 29.06.2031.
(220) 29.06.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) SAVACOOP DOO, Теодора Мандића 9, Нови
Сад, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.04
(591) плава.
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
Кл. 38: услуге телекомуникација.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге
индустријских анализа, индустријског истраживања
и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета
и
аутентификације;
пројектовање
и
развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(111) 82752
(210) Ж- 2021-2183

(181) 15.12.2031.
(220) 15.12.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Stefan Jovanović PR Proizvodnja vina vinarija
HRABRO SRCE, Херој Србе 11, 11332, Удовице, RS
(540)

(531) 02.09.01; 09.01.10; 24.13.01; 24.17.25; 26.11.03;
26.11.12; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.02
(591) златна
(511) Кл. 33: црвено вино; бело вино; розе вино.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 82753
(210) Ж- 2021-1228

(181) 13.07.2031.
(220) 13.07.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) MILJKOVIC Dragan and Мирко Агатоновић,
Булевар Николе Тесле 14/1, 11080, Земун, RS i
Милутина Миланковића 94/3, 11070, Нови Београд, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, наранџаста, бела.
(511) Кл. 5: гелови за масажу, мелеми за масажу,
свеће за терапеутску масажу.
Кл. 41: услуге личног тренера, услуге клубова
здравља, здравствено и фитнес вежбање, корективно
вежбање, организовање групних и индивидуалних
тренинга и колективног вежбања, пружање услуге
спортског и фитнес тренирања, практична настава
пливања за децу и одрасле.
Кл. 44:
терапеутске услуге, медицинска нега,
укључујући алтернативну медицину, физикална
терапија, масажа, услуге центара за рехабилитацију и
центара за опоравак, саветовање у вези дијететике и
исхране.
(111) 82754
(210) Ж- 2021-2171

(181) 10.12.2031.
(220) 10.12.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA),
Зрењанински пут 84ц, Београд-Палилула, RS
(540)

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.02
(591) жута
(511) Кл. 9: апарати за пренос звука; апарати за
пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање
звука; апликације за рачунарске софтвере које се
могу
преузимати;
банкомати
[атм];
видео
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пројектори; видео-траке; графички елементи за
мобилне телефоне који се могу преузети са
интернета; датотеке слика које се могу преузимати;
ДВД плејери; дигитални знаци; дигитални рамови за
фотографије; електронске публикације које се могу
преузимати; електронски новчаници који се могу
преузимати; електронски планери; емотикони за
мобилне телефоне који се могу преузети; заштитне
кациге за спорт; заштитне маске; заштитне фолије
прилагођене за смартфоне; звучници; издавачи
карата; јастучићи за слушалице; компакт дискови
[аудио-видео]; компакт диск плејери; миш
[рачунарска периферна опрема]; навлаке за
лаптопове; навлаке за паметне телефоне; ноутбук
рачунари; рачунарски програми, који се могу
преузимати; рачунарске софтверске платформе,
снимљене или даунлодоване; рачунарски програми,
снимљени; рачунарски софтвер, снимљени; софтвер
за чување екрана на рачунару, снимљен или
даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се
могу преузети; софтвери за рачунарске игре,
снимљени; таблет рачунари; торбе за лаптопове;
тонски носачи звука; штитници главе за спорт;
штитници за зубе.
Кл. 35:
ажурирање огласних материјала;
дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција
узорака; изнајмљивање аутомата за продају;
компјутерско управљање подацима; манекенске
услуге у циљу рекламирања или продајних
промоција; маркетинг; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; маркетиншка истраживања; објављивање
рекламних текстова; обрада текста; оглашавање;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику [рау рег click оглашавање]; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; организовање
модних ревија у промотивне сврхе; писање
рекламних текстова; писање текстова за рекламне
намене; помоћ у пословном или индустријском
управљању;
пословна
испитивања;
пословна
истраживања;
пословне
процене;
пословно
управљање за спортисте; презентација производа
путем средстава комуникације, у сврху продаје на
мало; презентација робе; прикупљање статистичких
података;
производња
рекламних
филмова;
промоција робе и услуга кроз спонзорисање
спорских догађаја; развој концепта оглашавања;
рекламирање преко плаката; рекламирање преко
телевизије; тражење спонзорства; уређивање излога;
услуге графичке обраде материјала за рекламне
сврхе; услуге комерцијалног лобирања; услуге
корпоративне комуникације; услуге односа са
јавношћу; услуге односа са медијима; услуге
праћења конкуренције; услуге праћења тржишта;
услуге праћења штампе; циљни маркетинг.
Кл. 41: пружање услуга аутомата за аркадне игрице;
услуге спортских објеката; услуге забављача;
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телевизијска забава; снимање видеорекордером;
издавање спортске опреме, осим возила; издавање
текстова, осим рекламних текстова; издавање опреме
за стадионе; изнајмљивање опреме за играње;
клупске услуге [забавне или образовне]; пружање
услуга казина [игре на срећу]; услуге игара на срећу;
услуге
разоноде;
организовање
спортских
такмичења; организовање такмичења [образовних
или забавних]; организовање лутрије; организовање
модних ревија за забавне сврхе; планирање забава
[забава]; пружање услуга у области забаве и
разоноде; услуге игара пружених онлајн са
рачунарске мреже; услуге спортских кампова;
фотографисање; фотографске репортаже.
(111) 82755
(210) Ж- 2021-2189

(181) 20.12.2031.
(220) 20.12.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Светлана Воркапић, Панчићева 14, 11000,
Београд-Стари град, RS
(740) Адвокат Бранислава Стијић Тањга, Булевар
ослобођења 78, 210000, Нови Сад
(540)

(531) 03.13.24; 10.05.13; 13.03.10; 26.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) црвана, плава, тиркизна, браон, жута, сива,
бордо, црна
(511) Кл. 3: козметички производи и козметички
препарати; козметички препарати; козметички
лосиони; декоративне налепнице за козметичку
употребу; козметички лосиони за косу; козметички
препарати за косу и теме; козметички препарати за
негу косе; козметички производи за негу косе;
лосиони за косу за козметичке потребе;
немедицински препарати за третман косе за
козметичке потребе; средства за испирање косе за
козметичке потребе; лосиони за негу косе за
козметичке потребе; помаде за косу за козметичке
потребе; балзами за косу; лосиони за косу; лосиони
за негу косе; немедицински балзами за косу;
немедицински лосион за косу; немедицински
лосиони за косу; препарати за негу и чишћење косе;
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препарати за негу косе; препарати за прање косе;
препарати за третирање косе; средства за испирање
косе; шампони за људску косу; шампони и
регенератори за косу; препарати за чишћење, негу и
дотеривање косе; средства за испирање косе
[шампони-регенератори]; немедицински препарати
за негу коже, косе и коже главе; препарати за негу
косе, нису за медицинске потребе; немедицински
препарати за негу косе; препарати за негу коже главе
и косе; лосиони, креме и препарати за негу лица,
тела, коже главе, ноктију и косе; препарати за
чишћење,
бојење,
фарбање,
посветљивање,
обликовање
и
фризирање
косе;
шампони;
немедицински шампони; шампони за косу; шампонирегенератори; козметички производи у облику млека,
лосиона и емулзија; препарати за прање; балзами,
осим за медицинске сврхе; козметика за децу;
немедицински хигијенски препарати као тоалетна
средства; биљни екстракти за козметичке намене.
Кл. 5: медицински шампони; шампони за уклањање
вашки; препарати за уништавање ваши у коси;
средства за уклањање вашки [педикулициди];
медицински препарати за негу косе.
Кл. 16: календари; зидни календари; стони календари;
џепни календари; штампани календари; календари са
кидањем страница; оловке; кутије за оловке; техничке
оловке; хемијске оловке; оловке са графитном мином
[техничке оловке]; оловке са гумицама; налив пера и
хемијске оловке [канцеларијски прибор]; канцеларијске
фасцикле; канцеларијски материјал и канцеларијски
прибор, осим намештаја; канцеларијска папирна
галантерија;
канцеларијски
материјал,
изузев
намештаја; канцеларијски прибор за писање;
канцеларијски прибор [осим намештаја]; налепнице
[канцеларијски прибор]; омоти за документа
[канцеларијски материјал]; омоти [канцеларијски
материјал]; планери за канцеларијску употребу;
фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; фасцикле
[канцеларијски материјал]; фолије за документа за
канцеларијску
употребу;
штампани
папирни
канцеларијски материјал; држачи списа, докумената
[канцеларијски прибор]; фасцикле са преградама
[папирни канцеларијски материјал]; нотеси; бележнице,
нотеси; илустровани нотеси; индексирани нотеси;
папирни нотеси; џепни нотеси; кожни омоти за
роковнике; роковници; џепни роковници; штампани
роковници; етикете од папира или картона; кутије за
паковање од картона; натписи од папира или картона;
ознаке од папира или картона; плакати од папира или
картона; подметачи од картона; подметачи од папира
или картона; кутије за паковање од картона или папира;
рекламни натписи од папира или картона; подметачи
[подлошци] од картона или сличних материјала; летци,
флајери; штампани флајери; штампани сертификати;
штампани сертификати за награде; етикете за
обележавање; картонске етикете; папирне етикете;
ЗИС / RS / IPO

Ж
картонске висеће етикете; папирне висеће етикете;
папирне етикете за идентификацију; папирне етикете за
поклоне; штампане папирне етикете; налепнице; папир
за шаблоне [папир за умножавање]; канцеларијски
папир; непровидни папир; папир за етикете; папир за
коверте; беџеви од папира; блокови са папиром за
писање; изложбене кутије од папира; кутије од папира;
лепљиве ознаке од папира; листови папира
[канцеларијски]; натписи од папира; плакати од папира;
подметачи за сто од папира; подметачи за чаше од
папира; подметачи од папира; кутије од картона за
паковање; рекламни натписи од картона; штампане
позивнице од картона; бележнице; бележнице за
писање; визит карте; визит картице; делимично
одштампани обрасци; леци; маркетиншки леци;
материјали за писање; наруџбенице; празне бележнице;
штампани поклон ваучери, некодирани; штампани
промотивни материјали.
Кл. 44: услуге фризерских салона; услуге фризерских
салона за децу; услуге фризерских салона за жене;
услуге фризерских салона за мушкарце; пружање
информација у области фризерских услуга; услуге
фризера и салона лепоте; услуге неге лепоте и фризерске
услуге; пружање информација о услугама салона лепоте;
нега косе; услуге у вези са негом косе; саветодавне
услуге у вези са негом косе; хигијенска и козметичка
нега за људе; хигијенска нега за људе; здравствена и
козметичка нега за људе; пружање услуга сауне, салона
лепоте, фризерских салона и масажа. здравствена и
козметичка нега за људе; козметички третмани за тело,
лице и косу; козметичко саветовање; консултантске
услуге у вези са козметичким третманима; пружање
информација о здрављу; пружање информација о
медицинским прегледима; пружање информација о
медицинским услугама; пружање информација у
области фризерских услуга; услуге здравствене и
козметичке неге; услуге неге лепоте и фризерске услуге.
(111) 82756
(210) Ж- 2021-1785

(181) 15.10.2031.
(220) 15.10.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Стојановић Лука, Илије Бирчанина 45,
21000, Нови Сад, RS
(740) Владимир Шећеров, адвокат, Илије
Огњановића 1, 21000, Нови Сад
(540)
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(531) 01.13.01; 24.17.02; 26.11.02; 26.11.03; 27.05.01;
27.05.10; 29.01.08
(511) Кл. 5: додаци исхрани.
Кл. 25: спортска одећа и обућа.
Кл.
28:
фитнес
справе
и
апарати.
Кл. 35: саветодавне услуге које се односе на
пословање франшиза; промотивно спонзорисање
фитнес тренинг догађаја.
Кл. 41: услуге теретане; омогућавање простора за
тренирање са препрекама; услуге личног тренера
[фитнес тренинг]; услуге клубова здравља
[здравствено и фитнес вежбање]; услуге процене
телесне издржљивости за потребе тренирања; обука
[тренирање]; пренос знања и искуства [обучавање];
практична настава [обука путем демонстрације];
обезбеђивање едукативног материјала у пољу
нутриционизма; организовање наставе и семинара у
области нутриционизма; обезбеђивање онлајн
едукативног материјала у пољу нутриционизма;
индивидуални тренинг; лични фитнес тренинг.
Кл. 43: услуге ресторана; пружање услуга кетеринга
хране и пића за спортске догађаје, концерте,
конвенције и изложбе; услуге припремања хране и
пића у спортском објекту.
Кл. 44: саветодавне услуге у вези са исхраном;
консултантске услуге у подручју исхране; дијететски
и нутриционистички савети.
Кл. 45:
лиценцирање концепата франшизног
пословања [правне услуге].
(111) 82757
(210) Ж- 2021-1978

(181) 19.11.2031.
(220) 19.11.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Meridian Tech društvo sa ograničenom
odgovornošću Beograd, Булевар Михајла Пупина
10б, 11070, Нови Београд, RS
(540)
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(111) 82758
(210) Ж- 2021-1987

(181) 19.11.2031.
(220) 19.11.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Милорад Убовић, Владике Ћирића 19,
21000, Нови Сад, RS
(740) Адвокат Игор Врећа, Игњата Павласа 2-4,
21000, Нови Сад
(540)

(531) 01.13.01; 01.13.10; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.15; 29.01.13
(591) три нијансе зелене, тегет, светло сива
(511) Кл. 9: апликације за рачунарске софтвере.
Кл. 39:
логистичке услуге у вези превоза.
Кл. 42: софтвер у виду сервиса.
(111) 82759
(210) Ж- 2021-1743

(181) 11.10.2031.
(220) 11.10.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Борислав Тасић and Немања Живановић,
Пуковника Пејовића 4, 11000, Београд, RS i
Пионирска 33, 11080, Београд, RS
(540)

(531) 11.01.19; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 28.05.00
(511) Кл. 25: одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 30: кафа, чај, какао, шећер, замена кафе, брашно
и производи од житарица, хлеб, колачи, посластице,
сладоледи.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(531) 01.01.04; 01.01.09; 18.05.10; 26.04.13; 26.04.16;
26.04.18; 26.04.24; 26.11.03; 26.11.08; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) бела #FFFFFF, сива #CCCCCC, наранџаста
#E67E17, жута #FFBB33, јарко жута #FFD500
(511) Кл. 41: пружање услуга казина (игре на срећу).

132

(111) 82760
(210) Ж- 2021-1905

(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO
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(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

ENDO MAX
(511) Кл. 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 исхрани) за
људе и животиње.
(111) 82761
(210) Ж- 2021-1906

(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

MIGRELIEF
(511) Кл. 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 исхрани) за
људе и животиње.
(111) 82762
(210) Ж- 2021-1907

(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

MAMUR STOP
(511) Кл. 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 исхрани) за
људе и животиње.
(111) 82763
(210) Ж- 2021-1908

(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

PREGNAGUARD
(511) Кл. 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 исхрани) за људе и животиње.
(111) 82764
(210) Ж- 2021-1910

(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

CIRKULO MAX
(511) Кл. 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 исхрани) за
људе и животиње.
(111) 82765
(210) Ж- 2021-1911

(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

VENO MAX
(511) Кл. 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 исхрани) за
људе и животиње.
(111) 82766
(210) Ж- 2021-1913

(181) 04.11.2031.
(220) 04.11.2021.
(151) 30.06.2022.
(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко,
Ул. Драгана Пакића 51/3, 11080, Београд-Земун, RS i
Угриновачки пут 18 део 020, 11000, Београд, RS
(740) Адвокат Александар Илић, Савски трг бр. 9,
11000, Београд
(540)

NEUROPIN
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Ж
(511) Кл. 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 исхрани) за
људе и животиње.
(111) 82767
(210) Ж- 2022-84

(181) 20.01.2032.
(220) 20.01.2022.
(151) 30.06.2022.
(732) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, City of
Auburn Hills, State of Michigan 48326, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

AVENGER
(511) Кл. 12: моторна возила и делови за њих.
(111) 82768
(210) Ж- 2022-111

(181) 27.01.2032.
(220) 27.01.2022.
(151) 30.06.2022.
(732) SAILUN GROUP CO., LTD., No. 588, Maoshan
Road, Huangdao District,, Qingdao City, Shandong, CN
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

(531) 26.01.12; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.06; 29.01.08
(591) црна, сива.
(511) Кл. 12: унутрашње гуме за пнеуматике;
унутрашње гуме за аутомобиле; гуме за точкове
возила; спољни омотачи пнеуматских гума; клинови
за гуме; газишта за протектирање гума; пнеуматске
гуме; аутомобилске гуме; тврде гуме за точкове
возила; гуме за ваздухоплове.
Кл. 17:
синтетичка гума; гума, сирова или
полупрерађена;
течна
гума;
латекс
(гума);
силиконска гума; ебонит; гумени материал за
крпљење пнеуматика; полупрерађена гума; гумене
цеви и гумене траке; гумена једињења.
(111) 82769
(210) Ж- 2022-100

(181) 26.01.2032.
(220) 26.01.2022.
(151) 30.06.2022.
(732) Bassivity Group d.o.o. Beograd, Трг Николе
Пашића 5, 11000, Београд, RS
(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд
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(540)

KARMA KOMA
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки, навигациони, геодетски, фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање,
мерење,
сигнализацију,
откривање,
тестирање,
инспекцију, спасавање и наставу; апарати и
инструменти за провођење, прекид, трансформацију,
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; дискови за снимање звука, грамофонске плоче;
магнетне траке; кутије за звучнике; ручице за
грамофоне; тонски носачи звука; уређаји за монтажу
кинематографских филмова; слајдови [фотографски];
пројектори слајдова; звучници; грамофони; преносници
електронских
сигнала;
предајни
уређаји
[телекомуникациони]; апарати за чишћење дискова са
снимљеним звуком; апарати за чишћење грамофонских
плоча; траке за снимање звука; апратаи за сечење
филма; пуњачи батерија; аудио и видео пријемници;
рачунарска меморија, уређаји; апарати за пренос звука;
апарати за снимање звука; апарати за репродуковање
звука; магнетне идентификационе картице; компакт
дискови [аудио-видео]; оптички компакт дискови [цдром]; оперативни рачунарски програми, снимљени;
магнетни носиоци података; оптички носиоци
података; оптички дискови; картице са интегрисаним
колима [паметне картице]; ноутбук рачунари;
електронске публикације које се могу преузимати;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати;
преносиви мултимедијални читачи, плејери; апликације
за рачунарске софтвере које се могу преузимати;
уређаји за електричне и електронске ефекте за музичке
инструменте; аудио интерфејси; рачунарске софтверске
платформе, снимљене или даунлодоване; носиви
монитори са видео дисплејем; скупови података,
снимљени или који се могу преузети; рачунарски
софтвер који се може преузимати за управљање
криптовалутним трансакцијама који користи блокчејн
технологију; квантни рачунари.
Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу; капе;
качкети; мараме за главу; шалови за врат; мараме;
рукавице; џемпери, јакне, панталоне, чарапе;
појасеви за ношење новца [одећа]; дуксерице,
мајице.

ЗИС / RS / IPO
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Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови:
рекламирање преко плаката; дистрибуција рекламног
материјала;
презентација
робе;
истраживање
тржишта; изнајмљивање огласних материјала;
објављивање рекламних текстова; рекламирање на
радију; рекламирање на телевизији; рекламирање
преко
интернета;
компјутерско
управљање
подацима;
изнајмљивање
огласног
простора;
пословно управљање за сценске уметнике;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; изнајмљивање времена за рекламирање у
средствима комуникације; презентација производа
путем средстава комуникације, у сврху продаје на
мало; п роизводња рекламних филмова; производња
рекламних филмова; маркетинг; оптимизација
саобраћаја за веб странице; изнајмљивање билборда
[паноа за рекламирање]; индексирање интернет
сајтова за комерцијалне намене или намене
оглашавања; продукција емисија телевизијске
продаје; услуге онлајн малопродаје дигиталне музике
која се преузима са интернета; слуге онлајн
малопродаје претходно снимљене музике и филмова
који се преузимају са интернета; циљни маркетинг;
промоција производа преко инфлуенсера; маркетинг
преко инфлуенсера.
Кл. 38:
услуге телекомуникација; емитовање
телевизијских
програма;
емитовање
кабловске
телевизије; комуникација мобилним телефонима;
комуникација преко рачунарских терминала; пренос
порука и слика посредством рачунара; сателитски
пренос; обезбеђење корисничког приступа глобалној
рачунарској мрежи; изнајмљивање времена приступа
глобалним рачунарским мрежама; форуми [причаонице]
на друштвеним мрежама; пренос дигиталних датотека;
стриминг [проток] података; пренос видео садржаја на
захтев; пренос подкаст садржаја.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности; услуге
разоноде; услуге филмског студија; изнајмљивање
аудио снимака; изнајмљивање филмова; производња
филмова, који нису рекламни филмови; производња
филмских серија, које нису рекламне филмске
серије; продукција радио и телевизијских програма;
телевизијска забава; пружање услуга у области
забаве и разоноде; услуге приказивање филмова у
биоскопима; продукција музике; дистрибуција
филмова; организовање забавних догађаја.
(111) 82770
(210) Ж- 2022-88

(181) 20.01.2032.
(220) 20.01.2022.
(151) 30.06.2022.
(732) SNEŽANA MIHAJLOVIĆ PR RADNJA ZA
PROIZVODNJU ČAJEVA NATURA PLUS
LESKOVAC, Proleterska 22, 16000, Leskovac, RS
ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.03
(591) светло зелена, тамно зелена
(511) Кл. 5: медицински чај; медицински производи
за оралну употребу у форму капи; дијететски додаци
исхрани; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини; дијететска храна
прилагођена за медицинске намене; дијететски
напици прилагођени за медицинску употребу;
дијететски додаци [додаци исхрани] за људе;
дијететски препарати у исхрани прилагођени за
медицинске потребе; лековито биље; екстракти
лековитог
биља.
Кл. 30: чај; замене за чај; инстант чај; екстракти чаја
за кување; мешавине за припрему чаја; напици од
чаја; цветови или лишће као замена за чај.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
услуге малопродаје и велепродаје за чај; услуге
онлине малопродаје и велепродаје за чај; услуге
малопродаје и велепродаје дијететских препарата;
услуге
онлине
малопродаје
и
велепродаје
дијететских препарата.
(111) 82771
(210) Ж- 2022-105

(181) 27.01.2032.
(220) 27.01.2022.
(151) 30.06.2022.
(732) Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd., a
limited company organized and existing under the
laws of China (PRC), Room 307, Unit B, Building 2,
399 Danfeng Road, Binjiang District, Hangzhou,
Zhejiang, CN
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

HIKSEMI
(511) Кл. 9: рачунарски програми, који се могу
преузимати; рачунарска меморија, уређаји; монитори
[компјутерски програми]; апарати за обраду
података;
монитори
[компјутерска
опрема];
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Ж
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
које се могу преузимати; рачунарски софтвер,
снимљени; мобилне апликације које се могу
преузимати; меморијска картица; меморијски
уређаји који се користе за обраду података;
електронска меморија; меморија повезана са
рачунаром; хардвер за мрежу за чување података
[нас]; читач меморијских картица; полупроводничке
меморијске јединице; јединице хард дискова; усб
прикључци; апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати; компјутерски хардвер;
рачунарски терминали; картице са чипом; празне усб
картице; читачи меморијских флеш картица;
адаптери меморијских флеш картица; меморијски
модули; читачи паметних картица; читачи усб
картица; сд меморијске картице; полупроводничке
меморије; сервер локалне рачунарске мреже [лан];
дискетне јединице у чврстом стању (ссд);
камкордери; роботи за сигурносни надзор; апарати за
праћење, који нису за употребу у медицини; видео
рекордери; видео монитори; камере за снимање
вожње; полупроводничке плочице за израду
интегрисаних кола; чипови [интегрисана кола];
полупроводнички
уређаји;
видео
екрани;
електронски нумерички дисплеји; заштитни уређаји
за личну употребу у случају несреће; аларми.
Кл. 35: оглашавање; презентација робе; презентација
производа путем средстава комуникације, у сврху
продаје на мало; онлајн промоција рачунарске мреже
и вебсајта; комерцијална администрација за лиценце
роба и услуга трећих лица; организовање изложби за
привредне или рекламне потребе; маркетинг;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; промоција продаје за друге; услуге
агенција за увоз и извоз; тражење спонзорства.
Кл. 37: постављање и поправка електричних уређаја;
монтажа машина; услуге одржавања и поправке;
инсталација, одржавање и поправка рачунарске
опреме; отклањање сметњи на електричним
апаратима; одржавање и поправка моторних возила;
чишћење возила; поправка фотографских апарата;
уградња и поправка противпожарних аларма;
уградња и поправка противпровалних аларма;
поправка електричних водова.
Кл. 38:
бежично емитовање; емитовање
телевизијских програма; услуге интернетског
емитовања; слање порука; пренос порука и слика
посредством
рачунара;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; пренос дигиталних датотека; сателитски
пренос звука, слике, сигнала и података;
изнајмљивање опреме и уређаја за телематику;
инстант размена порука.
Кл. 42: истраживање и развој нових производа за
друге;
технолошка
истраживања;
услуге
индустријског дизајна; праћење рачунарских система
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даљинским приступом; саветовање у области дизајна
и развоја рачунарског хардвера; електронско
похрањивање
података;
пружање
услуга
пројектовања рачунарских мрежа за друге; софтвер у
виду
сервиса
[саас];
услуге
електронског
складиштења за архивирање електронских података;
изнајмљивање простора за складиштење рачунарског
сервера; рачунарство у облаку; анализе рачунарских
система;
ажурирање
рачунарског
софтвера;
конвертовање података или докумената са физичких
на електронске носаче; дизајн софтвера за мобилне
уређаје.
Кл. 45:
надзирање противпровалних уређаја и
аларма; сигурносни преглед пртљага; изнајмљивање
безбедносне опреме за надзор; праћење аларма;
праћење сигурносног система; услуге безбедносне
инспекције за друге; изнајмљивање противпожарних
аларма; надзор противпожарних аларма; саветовање
у области спречавања пожара; отварање сигурносних
брава.
(111) 82772
(210) Ж- 2022-70

(181) 19.01.2032.
(220) 19.01.2022.
(151) 30.06.2022.
(732) Joie International Co., Limited, 31/F., Tower
Two, Times Square 1 Matheson Street, Causeway Bay, HK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06
(591) сива
(511) Кл. 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.
Кл.
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
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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.
Кл. 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.
Кл. 28:
држачи/шипке за висеће вртешке;
држачи/шипке за висеће играчке који се
причвршћују на љуљашке за бебе; држачи/шипке за
висеће играчке који се причвршћују на хранилице за
бебе; плишане играчке; пуњене играчке; љуљашке за
новорођенчад/бебе; опрема за љуљашке за
новорођенчад/бебе.
(111) 82773
(210) Ж- 2022-76

(181) 20.01.2032.
(220) 20.01.2022.
(151) 30.06.2022.
(732) Јелена Баудер, Цветанова Ћуприја 28ж,
110000, Београд, RS
(740) Адвокатско ортачко друштво МОРАВЧЕВИЋ
ВОЈНОВИЋ И ПАРТНЕРИ АОД, Булевар војводе
Бојовића 6-8, 11000, Београд
(540)

(531) 01.13.15; 01.15.15; 01.15.21; 24.17.02; 25.07.07;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06
(591) црвена, наранџаста, тамно жута, бела
(511) Кл. 5: додаци исхрани који садрже витамине;
витамини; витамини за децу; витамини за одрасле;
витамински препарати; витамински препарати и
супстанце; препарати који садрже витамин ц; течни
витамински
додаци
исхрани;
фармацеутски
препарати; дијететски додаци исхрани; дијететски
препарати прилагођени за медицинске потребе.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 82774
(210) Ж- 2022-101

(181) 26.01.2032.
(220) 26.01.2022.
(151) 30.06.2022.
(732) "Dijamant" DOO Zrenjanin, Темишварски
друм 14, 23000, Зрењанин, RS
(540)

(531) 25.01.06; 25.01.25; 25.03.25; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава (рефлекс блу), бела (вајт).
(511) Кл. 30: кафа, чај, какао и замена кафе;
пиринач, тестенина и резанци; тапиока и саго;
брашно и производи од житарица; хлеб, пецива и
кондиторски производи; чоколада; сладоледи, сорбеи
и 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).
(111) 82775
(210) Ж- 2022-77

(181) 18.01.2032.
(220) 18.01.2022.
(151) 30.06.2022.
(732) RUŽICA STOJANOVIĆ PR BIOGARDEN,
Дринска 27, 15358, Бадовинци, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна #373435, розе #F27D9E
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарарти; немедицинска средства за чишћење
зуба; парфимеријски производи, етарска уља.
Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхрани) за људе.
Кл. 30: чај; мед.
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Ж
(111) 82776
(210) Ж- 2022-33

(181) 13.01.2032.
(220) 13.01.2022.
(151) 04.07.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(540)

FOKLEROS
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за лечење канцера; фармацеутски
препарати за употребу у онкологији.
(111) 82777
(210) Ж- 2022-38

(181) 13.01.2032.
(220) 13.01.2022.
(151) 04.07.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FLONSENO
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за лечење астме; фармацеутски препарати
за лечење респираторних оболења; бронхијални
дилататори; стероиди.

(531) 05.03.20; 05.07.13; 19.01.03; 27.05.02; 27.05.13; 29.01.14
(591) жута C-0 M-19 Y-98 K-0, зелена C-91, M-34, Y89 K-73, сива C-64 M-73 Y-86 K-89, зелена C-82 M12 Y-81 K-24.
(511) Кл. 32: пиво; минералне и содне воде и друга
безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови;
сирупи и други препарати за производњу пића.
(111) 82780
(210) Ж- 2021-2272

(181) 31.12.2031.
(220) 31.12.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS
(540)

(111) 82778
(210) Ж- 2022-34

(181) 13.01.2032.
(220) 13.01.2022.
(151) 04.07.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

NELDION
(511) Кл. 5:
фармацеутски препарати; лекови;
аналгетици; антибиотици; лекови за медицинску
употребу; лекови за људску употребу; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
дијететска храна прилагођена за медицинске намене;
додаци исхрани; додаци за минералну храну;
витамински препарати.
(111) 82779
(210) Ж- 2022-136

(181) 24.01.2032.
(220) 24.01.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) Вино Жупа А.Д., Крушевачка 36, 37230,
Александровац, RS
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(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) Кл. 30: кафа; чај; какао; шећер; замена кафе;
брашно и производи од житарица; колачи;
посластице; сладоледи; чоколаде; бомбоне; кекс;
бисквит; вафел производи; слани штапићи; флипс.
(111) 82781
(210) Ж- 2021-2087

(181) 02.12.2031.
(220) 02.12.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) Дејан Дражић , Шумадијска 24/45, 11080,
Београд, RS
(540)

ROCKFAM
ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 16: свеске; школска опрема [свеске и
прибор за писање]; бележнице, нотеси; Т-лењири за
цртање; адресне матрице за машине за адресирање;
алманаси; амбалажа за флаше од папира или картона;
апарати за вињете; апарати за обележавање
бројевима; апарати за развијање фотографија;
апарати за уништавање папира [шредери] за
канцеларијску употребу; апарати и машине за
умножавање докумената; аритметичке таблице;
архитектонски модели; аташе мапе; атласи;
бележнице; беџеви са именом [канцеларијски
прибор]; билтени; биолошки узорци за употребу у
микроскопији [наставни
материјал];
блокови
[канцеларијски материјал]; блокови за цртање;
бочице за мастило; брисачи за налив пера; брисачи за
табле за писање; бројеви [штампарски]; бушилице за
папир [зумба]; ваучери; ваши [јапански папир];
ваљци за кућно фарбање; ваљци за писаће машине;
вискозни папир за умотавање, украсни папир; водене
боје [сликарске]; восак за калупе, који није за
зубарску употребу; восак за печаћење; воштани
папир; вреће за микроталасно кување; вреће за ђубре
[од папира или пластике]; врећице [коверте, кесе] од
папира или пластике, за паковање; географске мапе;
глина од полимера за моделирање; глобуси; глутен
[лепак] за папир или употребу у домаћинству;
гравуре; графитне мине за оловке; графичке
репродукције; графички отисци; грбови [папирни
печати]; гумиране траке [канцеларијски материјал];
гумиране траке за лепљење папира; гумице
[еластичне траке] за канцеларије; гумице за брисање;
дијаграми; дописнице за најаву посебних догађаја;
дописнице, разгледнице; држачи за креду; држачи за
оловке; држачи оловака; држачи печата; држачи
списа, докумената [канцеларијски прибор]; држачи
страница књига; електрокардиографски папир;
етикете од папира или картона; жигови [печати];
зарезачи за оловке, електронски и неелектронски;
заставе од папира; заштитне корице за књиге; игле за
копирање за цртачке сврхе; игле за урезивање, за
линорез и дуборез; индекс регистри; индексне карте
[канцеларијске]; индиго папир за умножаваче;
индијско мастило; инструменти за гравирање;
инструменти за писање; инструменти за цртање;
калеми за траке са мастилом; испуна од папира или
картона; календари; калупи за глину за моделирање
[уметнички материјал]; канцеларијске машине за
печаћење; канцеларијске машине за затварање
коверата; канцеларијски материјал и канцеларијски
прибор, осим намештаја; канцеларијски материјал,
изузев намештаја; карбон папир; карте; картон;
картонске кутије за шешире; каталози; каширани
папир; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за
галванопластику; коверте; колекционарске сличице,
за размену, које нису за играње; комплети за цртање;
копче за навлаке за картице са именом
ЗИС / RS / IPO
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[канцеларијски прибор]; композери за слагање;
конусне папирне кесе; корективна течност
[канцеларијски реквизит]; корективно мастило
[хелиографско]; коректорске траке [канцеларијски
прибор];
корице
[канцеларијски
материјал];
штитници за прсте за канцеларијску употребу;
штитници за брисање; штампарски комплети,
покретни [канцеларијски реквизит]; штампарски
бројеви и слова; штампарски бланкети, који нису од
текстила; штампарске реглете; штампарска слова;
штампани роковници; штампани материјал [вискока
штампа]; штампане ствари; штампане публикације;
штампане музичке партитуре; штамбиљи; шнитови
за шивење одеће; шпенадле као канцеларијски
материјал; школске табле; шестари за цртање;
шаблони, матрице за умножавање; шаблони за
украшавање хране и напитака; шаблони [од папира];
чешљеви за урезивање код сликаних дела; четкице за
сликаре; четкице за писање; честитке, разгледнице;
челична слова [клишеи]; челична пера; цртежи,
скице; цртежи који се копирају на подлогу;
целулоидне
фолије
за
цртане
филмове;
хромолитографи; хистолошки препарати за наставу;
хигијенски папир; хефталице [канцеларијски
реквизит];
хектографи;
француски
лењири
кривуљари; фотографије [штампане]; фото-гравуре;
формулари
[штампани];
фолије,
слајдови
[канцеларијски материјал]; фолије од папира или
пластике за одржавање влаге за паковање хране];
фолије за прецртавање; филтер папир; фигурине
направљене од кашираног папира; фасцикле за списе
[канцеларијски прибор]; фасцикле [канцеларијски
материјал]; уређаји за мерење поштанских услуга за
канцеларијску употребу; упијајуће фолије од папира
или пластике за паковање хране; упијајућа хартија;
умноживачи; улазнице; улошци са мастилом за
машине за репродуковање докумената; украсне
папирне заставице; угаоници за цртање; угаони
лењири за цртање; убруси од папира; убруси за лице
од папира; тубе од картона; транспаренти [банери]
од папира; траке за цигаре, за увијање цигарета;
траке за писаће машине; траке за везивање
[књиговезачке]; траке за бар кодове; таблице за
писање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске];
табле за цртање; табаци од рецикловане целулозе за
умотавање; стрипови; стоне салвете од папира; стоне
полице за документацију са фиокама [канцеларијски
прибор]; столњаци од папира; стеатит [креда за
кројаче]; сталци за посуде за штампарска слова;
средства за лепљење за папире или употребу у
домаћинству; сребрни папир; спојени рамови
[штампарски]; спајалице за новац; спајалице
[канцеларијски прибор]; спајалице; слова на писаћим
машинама, на тастатури; слике, урамљене или
неурамљене; слике; сликарско платно; сликарске
четкице; скробне пасте [лепила] за папир или
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Ж
употребу
у
домаћинству;
секачи
папира
[канцеларијски
прибор];
светлећи
папир;
самолепљиве траке за папир или употребу у
домаћуинству; рибље туткало за употребу у
канцеларијама или домаћинству; регистратори са
прстеновима; проспекти; производи за брисање;
пробадачи [канцеларијски материјал]; притискачи за
папир; приручници; прибор за ручно лепљење
налепница; прекривачи столова од папира;
поштански жигови; поштанске марке; посудице за
боје; посуде за сортирање и бројање новца; посуде за
писма; посуде за водене боје за уметнике; постоља за
фотографије; постоља за печате; постоља за пера и
оловке; постоља за мастило; постери; портрети;
портикле са рукавима, папирне; портикле од папира;
подупирачи за књиге; подупирач за руке за сликаре;
подметачи од папира; подметачи за чаше од папира;
подметачи за сто од папира; подметачи за пивске
чаше; подлоге за писање; плочице са хватаљком за
листове папира; плочице за печаћење; плоче за
матрице; пластичне фолије за омотавање; плоче за
гравуру; пластичне кесе за одлагање животињског
измета; пластична, мехураста амбалажа за паковање
или умотавање; пластична танка растегљива фолија
за обавијање палета; пластификатори докумената за
канцеларијску употребу; пластика за моделирање;
планови, пројекти; плакати од папира или картона;
писаће машине [електричне и неелектричне];
писаљке за таблице; печати са адресом; печати;
перфориране картице за разбоје; периодичне
публикације; пергамент; пера од злата; пера за туш;
пера; пелир папир за копије [канцеларијски
материјал]; паус папир; пастелне бојице [креде у
боји]; паста за моделирање; папирни филтери за
кафу; папирни подметачи за стоматолошке тацне;
папирне траке, које нису позамантерија и украси за
косу; папирни и картонски материјали за паковање
[пуњење, облагање]; папирне траке и картице за
бележење компјутерских програма; папирне облоге
за фиоке, ормане, парфимисане или не; папирне
машне, које нису позамантерија и украси за косу;
папирне марамице за уклањање шминке; папирне
кутије за крем; папирне копче; папирне кесе за
стерилизацију медицинских инструмената; папирне
или картонске кутије; папир од пулпе, дрвене масе;
папир од пиринча*; папир за сликање и калиграфију;
папир за радиограме; папир за писање; папир за
паковање; папир за машине за снимање; папир за
лекарске столове за прегледе; папир за копирање;
пантографи [справе за прецртавање]; папир;
памфлети; палете за сликаре; омоти за чековне
књижице; омоти за саксије од папира; оловке са
графитном мином [техничке оловке]; омотачи за
флаше од картона или папира; оловке од дрвеног
угља; оловке за цртање; оловке; олеографи; ознаке за
поврат пртљага од папира; огласни панои од папира
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или картона; овлаживачи за лепљење коверти
[канцеларијски реквизити]; овлаживачи врхова
прстију [канцеларисјки прибор]; обрасци за
прецртавање; обележивачи за књиге; носачи
лепљивих трака [канцеларијски прибор]; ножеви за
стругање [брисање] за канцеларије; ножеви за папир
[за отварање писама]; ногаре за сликаре [штафелаји];
новчанице; новине; несесери са прибором за писање;
неелектронски показивачи графикона; неелектронски
импринтери за кредитне картице; натписи од папира
или картона; корице за пасоше; кошуљице за списе;
креда за писање; креда у спреју; креде за маркирање;
кројеви и образци за копирање; кројачка креда;
куглице за хемијске оловке; кутије за матрице; кутије
за печате; кутије за оловке; кутије са бојама
[школски материјал]; књиге; књиге за бојење; књиге
са песмама или нотама; књиговезачка платна;
књиговезачке корице; књиговезачки конопци;
књиговезачки апарати и машине [канцеларијска
опрема]; књиговезачки материјал; књиговодствене
књиге; књижице; лепак за папир или употребу у
домаћинству; лепкови за канцеларијску или
употребу у домаћинству; лепљиве врпце за папир
или употребу у домаћинству; лепљиве траке за папир
или употребу у домаћинству; летци, флајери; лењири
за цртање; листови папира [канцеларијски];
литографије; литографска креда; литографска
уметничка дела; литографски камен; магазини
[периодични]; манжетне за држање прибора за
писање; марамице од папира; марамице од папира за
чишћење; маркери [писаћи прибор]; мастило;
мастиљаве траке; мастиљарнице; материјал за обуку
[изузев апарата]; материјали за моделирање;
материјал за паковање направљен од скроба;
материјали за писање; материјали за филтрирање од
папира; материјали за цртање; материје за печаћење
за канцеларијску употребу; машине за адресовање;
машине за биговање папира [канцеларијскa опрема];
машине за оштрење оловака, електронске или
неелектронске; метални врх за индексне карте;
моделарска глина; музичке честитке, разгледнице;
мустре [шеме за вез]; навлаке за картице са именом;
надстолњаци од папира; налепнице [канцеларијски
прибор];
налив
пера
и
хемијске
оловке
[канцеларијски прибор]; наливпера; шљокице за
канцеларијску употребу; јастучићи за мастило;
јастучићи за печате; јо јо држачи картица са именом
[канцеларијски прибор].
Кл. 25: бициклистичка одећа; везена одећа; велови
[одећа]; водоотпорна одећа; габардени [одећа];
готова, конфекцијска одећа; гумирана одећа за
скијање на води; дресови [одећа]; ешарпе као одећа;
кабанице [одећа]; каишеви [одећа]; кецеље[одећа];
комплети [одећа]; крагне [одећа]; крзно [одећа];
манжетне кошуља [одећа]; муфови [одећа];
наручници, свештеничка одећа; одећа; одећа за
ЗИС / RS / IPO
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гимнастику; одећа за купање; одећа за мотоциклисте;
одећа за плажу; одећа која садржи супстанце за
мршављење; одећа од имитације коже; одећа од
коже; одећа од латекса; одећа са лед светлом; опрема
за бебе [одећа]; папирна одећа; папирни шешири
[одећа]; плетена одећа [одећа]; пончо, одећа;
појасеви за ношење новца [одећа]; пуњене јакне
[одећа]; рукавице [одећа]; саронг, одећа; спољна
одећа; траке за главу [одећа]; штитници за уши
[одећа]; јакне [одећа]; обућа*; обућа за плажу;
дрвена
обућа,
кломпе.
Кл. 28: плишане играчке; плишане играчке са
прикаченим N8427ћебенцетом; чигре [играчке];
фигуре играчке; управљачи за играчке; трицикли за
децу [играчке]; скутери [играчке]; тобогани
[играчке]; роботи играчке; пуњене играчке; преносне
игре и играчке са телекомуникационим функцијама;
пиштољи играчке; медведићи играчке; маске
[играчке]; макете играчке; летећи дискови [играчке];
макете [играчке]; коцке [играчке]; каписле за
пиштоље [играчке]; играчке*; играчке новитети за
збијање шала; играчке новитети за забаве; играчке на
надувавање за базене; играчке имитација козметике;
играчке за кућне љубимце; играчке возила на
даљинско управљање; играчке висеће вртешке;
звечке [играчке]; дувалице за прављење мехура од
сапунице [играчке]; дронови [играчке]; детонирајуће
каписле [играчке]; возила играчке; ваздушни
пиштољи
играчке;
анти-стрес
играчке.
Кл. 45: услуге онлајн друштвених мрежа.
(111) 82782
(210) Ж- 2022-218

(181) 08.02.2032.
(220) 08.02.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) Агенција за заштиту животне средине,
Жабљачка 10А, 11000, Београд, RS
(540)

Ж
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима.
(111) 82783
(210) Ж- 2021-2019

(181) 25.11.2031.
(220) 25.11.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) КОПРЕН ДОО, Раде Кончара 1, 21131,
Петроварадин, RS
(540)

(531) 24.15.21; 26.03.04; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена
(511) Кл. 3: препарати за парфимисање ваздуха.
(111) 82784
(210) Ж- 2022-217

(181) 08.02.2032.
(220) 08.02.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) Агенција за заштиту животне средине,
Жабљачка 10А, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.09; 01.15.11; 05.01.16; 06.19.11; 15.07.01; 29.01.14
(591) зелена, плава, бела, браон.
(511) Кл. 16:
штампане ствари; фотографије;
материјали
за
обуку
и
наставу.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима.
(111) 82785
(210) Ж- 2022-219

(181) 08.02.2032.
(220) 08.02.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) Агенција за заштиту животне средине,
Жабљачка 10А, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.09; 05.03.02; 05.03.14; 06.07.05; 29.01.13
(591) зелена, плава, бела.
(511) Кл. 16:
штампане ствари; фотографије;
материјали за обуку и наставу.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке.
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Ж
(531) 01.15.11; 17.05.19; 29.01.15
(591) плава, бела, зелена, црвена, окер, сива.
(511) Кл. 16:
штампане ствари; фотографије;
материјали
за
обуку
и
наставу.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке.
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима.
(111) 82786
(210) Ж- 2022-67

(181) 19.01.2032.
(220) 19.01.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) Бојан Стаменковић, Прешернова 16,
18000, НИш, RS
(740) Огњен Тошић, адвокат, Мајке Јевросиме 42/31,
11000, Београд
(540)
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Кл. 39: пружање услуга путем интернет странице са
информацијама о услугама доставе и резервацијама
за услугу доставе; превоз; паковање и складиштење
робе; достава хране; достава пакета; превоз и
испорука робе; достава порука (курирска служба);
брза достава производа путем возила; пружање
информација о преузимању и достави производа у
превозу;
услуге
достављања;
привремено
складиштење испорука добара у транзиту; услуге
испоруке; привремено складиштење испорука;
пружање информација и информације о праћењу
пошиљки за трећа лица о преузимању и статусу
доставе путем интернета и телефона; пружање
електронског праћења пошиљки другим лицима.
Кл. 42: омогућавање привремене употребе интернет
софтвера који није за преузимање, за пружање услуга
превоза и доставе, резервације за услуге превоза и
доставе и отпремање моторних возила и курира до
потрошача.
Кл. 43: пружање услуге путем интернет странице
која садржи информације о услугама ресторана.
(111) 82787
(210) Ж- 2021-2107

(181) 06.12.2031.
(220) 06.12.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) Сузана Обрадовић, Венизелосова 50, 11000,
Београд , RS
(540)
(531) 24.17.02; 24.17.25; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; рекламне и промотивне
услуге; пословно управљање у области транспорта и
испоруке; услуге управљања пословима у области
транспорта и испорука; компјутеризоване услуге
наручивања хране и намирница; компјутеризована
услуга наручивања која садржи робу широке
потрошње, храну и намирнице; услуга наручивања
путем интернета која садржи робу широке потрошње,
храну и намирнице; канцеларијске услуге; услуга
малопродаје која садржи производе широке
потрошње, храну и намирнице; услуге упоређивања
производа приликом куповине; надзор, управљање и
праћење пакета и пошиљки; надзор и праћење пакета
и пошиљки ради обезбеђења благовремен е испоруке
за потребе пословања; консултантске услуге у области
пословног управљања у области транспорта и
испоруке; пружање услуга путем интернет система и
портала по систему пословног модела "корисници
према пословном окружењу ради трговине како би
корисници могли да уносе, управљају и мењају своје
информације о преференцијама које трговци користе,
креирају и управљају због понуда за испоруку
купцима.
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(531) 24.15.03; 24.15.05; 24.15.13; 26.05.04; 26.05.24;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04
(591) плава, жута, минт зелена
(511) Кл. 16: постери; бележнице; нотеси; албуми;
слике; штампани материјал [вискока штампа]; слике,
урамљене или неурамљене; оловке; новине;
периодичне публикације; подметачи за пивске чаше;
свеске; књиге; кутије за оловке; фотографије
[штампане]; цртежи; скице; штампани роковници;
штампане ствари; штампане публикације; књижице;
магазини [периодични]; обележивачи за књиге;
подметачи за чаше од папира; вреће за ђубре [од
папира или пластике]; подметачи од папира;
несесери са прибором за писање; билтени; држачи
страница књига; беџеви са именом [канцеларијски
прибор]; књиге за бојење.
Кл. 35: помоћ у пословном управљању; обавештења
о пословима; рекламирање преко плаката; услуге
агенција за пружање пословних информација;
анализе трошкова и цене коштања; дистрибуција
рекламног
материјала;
услуге
агенција
за
запошљавање; пословно управљање и организационо
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саветовање; консултације у пословном управљању;
презентација робе; непосредно оглашавање путем
поште; помоћ у пословном или индустријском
управљању; ажурирање огласних материјала; 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;
оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију;
пословна истраживања; услуге односа са јавношћу;
рекламирање
преко
телевизије;
преписивање
кореспонденције [канцеларијске услуге]; уређивање
излога; услуге рекламних агенција; саветодавне услуге
у пословном управљању; маркетиншка истраживања;
компјутерско управљање подацима; професионалне
пословне
консултације;
економске
прогнозе;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе;
пружање
пословних
информација;
испитивање јавног мњења; припрема платних листи;
проналажење
особља;
изнајмљивање
огласног
простора; промоција продаје за друге; секретарске
услуге; обрада текста; услуге претплате на новине за
друге; рекламирање слањем наруџбеница; прикупљање
информација
у компјутерске
базе
података;
системација информација у компјутерским базама
података; организовање сајмова; 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; 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;
маркетинг;
услуге
телемаркетинга; пружање комерцијалних и пословних
контакт информација; оптимизација претраживача за
промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за
интернет странице; оглашавање плаћањем по клику
[pay per 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; пружање
пословних информација путем интернет странице;
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обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; развој концепта оглашавања;
индексирање интернет сајтова за комерцијалне намене
или намене оглашавања; писање текстова за рекламне
намене; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; услуге пословног посредовања које се
односе на повезивање потенцијалних приватних
улагача са предузетницима којима су потребна
финансијска средства; консултације о стратегији;
комуникације у односима са јавношћу; консултације о
стратегији комуникације у рекламирању; преговарање
о пословним уговорима за друге; услуге праћења
тржишта; циљни маркетинг; привремено пословно
управљање; оглашавање на отвореном; маркетинг у
оквиру издавања софтвера; услуге односа са медијима;
услуге
корпоративне
комуникације;
услуге
комерцијалног лобирања; пружање корисничких
прегледа у комерцијалне или рекламне сврхе; пружање
корисничких оцена у комерцијалне или рекламне
сврхе; израђивање профила потрошача за комерцијалне
или маркетиншке сврхе.
Кл. 38: слање порука; услуге новинских агенција; пренос
порука и слика посредством рачунара; пренос електронске
поште; услуге електронског билтена [телекомуникационе
услуге]; услуге телеконференција; омогућавање приступа
рачунарским базама података; пренос дигиталних
датотека; бежично емитовање; услуге видеоконференција;
пружање услуга онлајн форума; стриминг [проток]
података; пренос подкаст садржаја.
Кл. 41: издавање текстова, осим рекламних текстова;
образовне услуге; издавање књига; продукција радио
и телевизијских програма; организовање и вођење
конференција; организовање и вођење конгреса;
извођење представа уживо;, припрема и вођење
семинара;, организовање и вођење радионица
[обука]; писање сценарија, изузев за рекламне сврхе;
онлајн издавање електронских књига и часописа;,
електронско издаваштво; фотографске репортаже;,
фотографисање; услуге репортерског извештавања;
писање сценарија.
Кл. 42:
услуге индустријског дизајна; услуге
дизајнирања паковања; рачунарско програмирање;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
ажурирање
рачунарског
софтвера;
ажурирање
рачунарског
софтвера; графички дизајн; истраживање и развој нових
производа за друге; стилизација [индустријски дизајн];
одржавање рачунарског софтвера; анализе рачунарских
система; дизајнирање рачунарских система; израда и
одржавање веб страница за друге; хостинг рачунарских
сајтова [веб сајтова]; инсталирање рачунарског софтвера;
саветовање у области рачунарског софтвера; саветовање
у вези са штедњом енергије; истраживање у области
заштите животне средине; пружање научних
информација; савета и консултација које се односе на
смањење емисије угљеника; саветовање о изради веб
сајтова; саветовање у вези информационих технологија;
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Ж
научна истраживања; пружање информација у вези са
рачунарским технологијама и програмирањем путем
веб-сајта; услуге информационих технологија које се
пружају на бази аутсорсинга; саветодавне услуге из
области компјутерске технологије; унутрашњи дизајн;
развој рачунарских платформи; дизајнирање визит
карти; графички дизајн промотивног материјала.
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(111) 82789
(210) Ж- 2021-1118

(181) 23.06.2031.
(220) 23.06.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача б.б.,
15000, Шабац, RS
(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд
(540)

(111) 82788
(210) Ж- 2021-2080

(181) 01.12.2031.
(220) 01.12.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) Срђан Бабић, Ранкеова 12, Београд, RS
(540)

(531) 24.13.09; 24.17.05; 26.11.01; 26.11.13; 27.01.06;
27.03.15; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06
(591) светло плава, тамно плава, сива
(511) Кл. 41: образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности; укључујући
услуге: академије [образовне]; учење на даљину;
настава, обука; услуге пружања обуке; организовање и
вођење колоквијума; организовање и вођење
конференција; организовање и вођење конгреса;
информисање о образовању; испити из области
образовања; организовање изложби за културне или
образовне
потребе;
услуге
клубова здравља
[здравствено и фитнес вежбање]; практична настава
[обука путем демонстрације]; припрема и вођење
семинара; припрема и вођење симпозијума;
организовање и вођење радионица [обука]; он-лајн
издавање електронских књига и часописа; електронско
Кл. 44: медицинске услуге; услуге медицинских
клиника;
киропрактика;
услуге
центара
за
рехабилитацију; болничке услуге; здравствена нега;
масажа; медицинска помоћ; оптичарске услуге;
физикална терапија; физиотерапија; зубарске услуге;
услуге кућне неге; услуге банке крви; услуге
установа за тешко оболеле; услуге бабица; услуге
неговања
болесника;
фармацеутски
савети;
пластична хирургија; имплантација косе; услуге
психолога; услуге ароматерапије; услуге вештачке
оплодње; рехабилитација пацијената за болести
зависности; услуге ин витро оплодње; услуге
телемедицине;
терапеутске
услуге;
услуге
здравствених центара; услуге саветовања о здрављу;
медицински савети за особе са инвалидитетом;
услуге центара за опоравак; услуге банке људског
ткива.
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(531) 03.04.02; 03.04.24; 25.01.06; 26.01.15; 26.01.21;
27.05.01; 27.05.24; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) бела, плава, црвена.
(511) Кл. 29: млеко, сир, путер, јогурт и други
млечни производи; млечни екстракти; конзервисано,
замрзнуто, сужено и кувано воће; желеи, џемови,
компоти; уља и масти за исхрану; укључујући
павлаку (млечни производ), мућену павлаку, кисело
млеко, свеж сир, сирне намазе, сириште (сирило),
кефир, кумис, сметану, сурутку, милкшејк, напитке
од млека (у којима млеко преовлађује), напитке с
бактеријама млечне киселине, млечне ферменте за
кулинарске
намене,
кондензовано
млеко,
ферментисано млеко, протеинско млеко, сојино
млеко, пиринчано млеко, овсено млеко, бадемово
млеко, млеко од кикирикија, кокосово млеко.
Кл. 30: какао, кафа и замена кафе, чај; тапиока и
саго; кондиторски производи; чоколада; сладоледи,
сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; лед
(замрзнута вода); укључујући какао напитке с
млеком, пића од кафе с млеком, чајне напитке с
млеком, пића од чоколаде с млеком, пудинг, гриз,
смрзнути
јогурт
[посластичарски],
сутлијаш.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови;
укључујући и презентацију производа, рекламирање
преко плаката, рекламирање на радију, рекламирање
преко
телевизије,
онлајн
рекламирање
на
рачунарској
мрежи,
пружање
пословних
информација путем интернет странице, оглашавање
на отвореном, управљање програмима лојалности
потрошача, циљни маркетинг.
(111) 82790
(210) Ж- 2021-2070

(181) 30.11.2031.
(220) 30.11.2021.
(151) 05.07.2022.
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(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

LAGUNA FUSE
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(111) 82791
(210) Ж- 2021-2071

(181) 30.11.2031.
(220) 30.11.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

BRIGHT FUSE
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,

ЗИС / RS / IPO

Ж
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(111) 82792
(210) Ж- 2021-2068

(181) 30.11.2031.
(220) 30.11.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

PURPLE FUSE
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров
или прерађен; дувански производи укључујући цигаре,
цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван
за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек;
снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску
употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за
цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије
за дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре за
пушаче, луле, џепне машинице за увијање цигарета,
упаљаче за пушаче; шибице; дувански штапићи,
дувански производи за загревање, електронски уређаји
и њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори за
употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за пушење; електронске цигарете; електронске
цигарете као замена за традиционалне цигарете;
електронски уређаји који садрже аеросол за инхалацију
никотина; орални вапоризатори за пушаче, дувански
производи и замене за дуван; артикли за пушаче
електронских цигарета; делови и опрема за наведене
производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета и
цигара које се загревају и дуванских штапића који се
загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.
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Ж
(111) 82793
(210) Ж- 2021-2067

(181) 30.11.2031.
(220) 30.11.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

SUMMER FUSE
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(111) 82794
(210) Ж- 2021-2069

(181) 30.11.2031.
(220) 30.11.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

TROPICAL FUSE
(511) Кл. 34: жичани вапоризатори за електронске
цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван,
сиров или прерађен; дувански производи укључујући
цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање
цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за
шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
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дуван (за немедицинску употребу); артикли за
пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за
цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван,
кутије за цигарете, табакере и пепељаре за пушаче,
луле, џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче
за пушаче; шибице; дувански штапићи, дувански
производи за загревање, електронски уређаји и
њихови делови који се користе за загревање цигарета
или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи
никотин за инхалацију; течни никотински раствори
за употребу у електронским цигаретама; електронски
уређаји за
пушење;
електронске
цигарете;
електронске цигарете као замена за традиционалне
цигарете; електронски уређаји који садрже аеросол
за инхалацију никотина; орални вапоризатори за
пушаче, дувански производи и замене за дуван;
артикли за пушаче електронских цигарета; делови и
опрема за наведене производе из класе 34; уређаји за
гашење цигарета и цигара које се загревају и
дуванских штапића који се загревају; пуњиве
електронске кутије за цигарете.
(111) 82795
(210) Ж- 2022-68

(181) 19.01.2032.
(220) 19.01.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) B.B. LINK d.o.o., Koste Abraševića 10, 11271,
Beograd-Surčin, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17
(511) Кл. 9: пригушнице за халогене сијалице;
пригушнице за сијалице са пражњењем гаса; кутије
за батерије; електричне разводне кутије; заштитне
кутије за електронске читаче; кабловске прикључне
кутије; разводна кутија [струјна]; разводне кутије за
струју;
контакти,
електрични;
контакти
за
електричне
линије;
временски
прекидачи;
електрични прекидачи; електромагнетни прекидачи;
прекидачи за светло; телекомуникациони прекидачи;
аутоматски прекидачи за пренос; батеријски
прекидачи [за струју]; електричне плоче прекидача;
електрични прекидачи за светло; електронски
прекидачи осетљиви на покрет; прекидачи за високе
фреквенције; прекидачи за рачунарске мреже;
прекидачи струјног кола; соленоидни вентили
[електромагнетни прекидачи]; декоративне маске за
зидне прекидаче, обликоване; чворишта, прекидачи и
рутери за рачунарске мреже; диоде које емитују
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светло [лед]; каблови за напајање; ац/дц извори
напајања; електрични извори напајања; електронски
извори напајања; извори високонапонског напајања;
јединице за електрично напајање; дц улази за
напајање
електричном
енергијом;
извори
непрекидног напајања електричном енергијом;
панели за дистрибуцију електричне енергије;
сигнални панели, светлећи или механички; панели са
светлећим органским диодама; панели са екраном од
течних кристала [лцд]; панели са светлећим
органским диодама [олед]; струјни контролери;
бежични контролери за праћење и контролисање
функционисања
електронских
уређаја,
не
укључујући контролере за конзоле за игру;
исправљачки модули; фотонапонски модули;
фотонапонске ћелије и модули; оптички рефлектори;
проводне
цеви
за
монтирање
рефлектора;
рефлектори
за
саобраћајну
сигнализацију;
материјали за електричне водове [жице, каблови];
сигнална звона; звона за упозорење; електронска
звона; тастери за звона; алармна звона, електрична;
звона [упозоравајући уређаји]; позивна звона,
електрична; кондензатори; електрични кондензатори
за
телекомуникацијске
уређаје;
монолитни
керамички кондензатори; електромагнетни релеји;
релеји, електрични; сигурносни релеји; релеји за
термална преоптерећења; фото-сензори; испитивачи
напона; регулатори напона; стабилизатори напона;
јединице за надзор напона; претварачи напона у
струју;
регулатори
преоптерећења
напона;
стабилизатори напона струје; регулатори статичког
напона;
трансформатори
високог
напона;
трансформатори за повећање напона; бежични
предајници; бежични пријемници; бежични рутери;
електронски
апарати
за
бежични
пријем,
складиштење и пренос података и порука; бежични
управљачи за даљинско надгледање и управљање
функцијом и стањем безбедносних система; бежични
управљачи за даљинско надгледање и управљање
функцијом
и
стањем
других
електричних,
електронских и механичких уређаја или система.
Кл. 11: сијалице; живине сијалице; минијатурне
сијалице;
рефлекторске
сијалице;
сијалице,
електричне; сијалице за расвету; флуоросцентне
сијалице; халогене сијалице; грла електричних
сијалица; компактне флуоросцентне сијалице [кфс];
нити за електричне сијалице; сијалице за мигавце за
возила; сијалице са жарном нити; сијалице са
пражњењем; сијалице са диодама које емитују светло
[лед]; расхладне кутије; електричне светиљке;
постоља за светиљке; светиљке за читање; уличне
светиљке; флуоросцентне светиљке; халогене
светиљке; електричне ноћне светиљке; светиљке за
употребу на отвореном; светиљке у облику оловке;
сигурносне лед светиљке; сигурносне светиљке за
подземну употребу; ултраљубичасте халогене
ЗИС / RS / IPO

Ж
металне парне светиљке; светиљке које светло
усмеравају према горе; лед диоде, уређаји за
осветљење; грејачи воде за напајање котлова за
индустријске потребе; расветни панели; равне панел
лампе; рефлектори; лампе рефлектори; рефлектори
за бицикле; рефлектори за возила; рефлектори за
чамце; ручни рефлектори; џепни рефлектори;
рефлектори високог интензитета; вентилатори;
вентилатори
за
димњаке;
вентилатори
[за
климатизацију]; електрични вентилатори; кровни
вентилатори; плафонски вентилатори; вентилатори
за клима уређаје; вентилатори за комерцијалне сврхе;
вентилатори за кућну употребу; вентилатори за
употребу у индустрији; вентилатори за уређаје за
климатизацију;
електрични
вентилатори
за
климатизацију; електрични вентилатори за кућну
употребу; електрични прозорски вентилатори;
осовински вентилатори за климатизацију; преносиви
електрични вентилатори; турбински вентилатори
[уређаји за вентилацију]; електрични вентилатори
као делови климатизационих инсталација за
домаћинства; грејачи ваздуха; грејачи воде; грејачи
за купатила; гасни грејачи за воду; грејачи воде за
индустријске потребе; грејачи воде за кућне потребе;
грејачи за базене за пливање; грејачи за
хидромасажне каде; грејачи који се потапају;
плочасти грејачи, плотне; соларни грејачи воде;
лустери; лампе; висеће лампе; кугле лампи; подне
лампе; стоне лампе; зидне висеће лампе и кугле за
плафоне.
(111) 82796
(210) Ж- 2022-64

(181) 19.01.2032.
(220) 19.01.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) Valent BioSciences LLC, 1910 Innovation Way,
Suite 100,, IL 60048 , Libertyville, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

AZTRON PRIME
(511) Кл. 5: инсектициди.
(111) 82797
(210) Ж- 2022-61

(181) 19.01.2032.
(220) 19.01.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Huzur Mahallesi, Maslak
Ayazağa Caddesi, I Blok No:4-I, Sarıyer - İstanbul , TR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
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Ж
(540)

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.15; 29.01.03;
29.01.06
(591) зелена, бела
(511) Кл. 1:
хемијски производи који се
употребљавају у индустрији, науци, фотографији,
као и у пољопривреди, хортикултури и шумарству;
природна ђубрива и земља; непрерађене вештачке
смоле и непрерађене пластичне материје; смеше за
гашење ватре; лепкови који нису за медицинску,
кућну и канцеларијску употребу.
Кл. 6: руде неплеменитих метала; обични метали и
њихове легуре; ливено гвожђе за употребу у
грађевинарству; појачани материјали од метала за
грађевине; обични метали у облику лима, шипке или
греде; роба и материјали од обичних метала који се
користе за складиштење, умотавање, паковање и
заклоне,
метални
контејнери
(складиштење,
транспорт), металне зграде, метални оквири за
грађевинарство, метални стубови за грађевинарство,
металне кутије, контејнери за паковање од метала,
алуминијумска фолија, ограде од метала, заштитне
преграде од метала, металне цеви, контејнери од
метала, метални контејнери за транспорт робе,
мердевине од метала; металне прозорске мреже,
метални сифони, за одвод воде; врата, прозори,
ролетне, жалузије и њихови оквири и окови од
метала; неелектрични метални каблови и жице;
гвожђарија, ситна метална роба; шрафови, ексери,
завртњи, завртњи од метала, матице за шрафове, игле
[гвожђарске], подлошке од метала, метални клинови,
ланци од метала; делови од метала за намештај;
точкићи од метала за намештај; метални точкићи;
металне ручке за врата и прозоре, металне шарке,
металне шпањоле, металне браве, метални кључеви
за браве, ланци од обичног метала за кључеве,
ременице од метала, осим за машине; вентилациони
канали, вентилациони отвори, поклопци за
вентилацију, цеви, поклопци за димњаке, поклопци
за шахтове, металне решетке за вентилацију, грејање,
канализацију, телефон, подземне инсталације за
струју и климатизацију; металне плоче или табле
(несветлеће и немеханичке) које се користе за
сигнализацију, приказивање рута, у рекламне сврхе;
плоче са натписима, металне, огласне табле од
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метала, сигналне табле од метала, метални
саобраћајни знакови, несветлећи и немеханички;
металне цеви за транспорт течности и гаса, металне
шипке са задебљаним крајевима за нафтне бушотине
и њихови метални спојеви, вентили од метала, изузев
делова машина, спојнице од метала за цеви, колена
од метала за цеви, металне обујмице за цеви,
спојнице од метала за цеви; сефови од метала;
метални железнички материјали, металне шине,
металне железничке везице, железничке скретнице
чуњеви од метала, плутајућа метална везишта, бове
за сидрење од метала, сидра [котве]; метални калупи
за одливке, изузев делова за машине; уметничка дела
од обичних метала или њихових легура; трофеји од
обичних метала; метални затварачи, чепови за флаше
од метала; стубови, мотке од метала; оквири
грађевинских конструкција од метала; потпорни
стубови од метала, металне скеле-торњеви; металне
палете и метална ужад за подизање, утовар и
транспорт; металне вешалице, везице, траке, ремени
и појасеви од метала који се користе за подизање и
ношење терета; подметачи за блокаду точкова,
првенствено од метала.
Кл. 19: песак, шљунак, ломљени камен, асфалт,
битумен, цемент, гипс [грађевински материјал],
малтер, бетон, мермерни блокови за грађевинарство,
који припадају овој класи; грађевински материјали
(као готови производи) од бетона, гипса, глине,
грнчарске глине, камена, мермера, дрвета, пластике и
синтетичких материјала за грађевинарство и
изградњу путева, који припадају овој класи;
неметалне
зграде,
неметални
грађевински
материјали, стубови неметални за далеководе,
неметалне баријере; природни и синтетички премази
у облику панела и листова, који су грађевински
материјали; листови од битуменског картона за
кровове; битуменски премаз за кровове; врата и
прозори од дрвета и синтетичких материјала;
саобраћајни знакови неметални, несветлећи и
немеханички, за путеве; споменици и фигурине од
камена, бетона или мермера; грађевинско стакло;
монтажни неметални базени (конструкције); песак за
акваријуме.
Кл. 37:
грађевинске услуге, изнајмљивање
грађевинских машина и опреме; услуге чишћења
зграда (унутрашњих и спољашњих површина),
јавних простора, индустријских простора; услуге
дезинфекције, уништавање [истребљење] штеточина,
осим у пољопривреди, изнајмљивање машина и
опреме за чишћење; услуге сервисних станица за
копнена возила, одржавање, поправка и пуњење
копнених возила горивом; услуге сервисних станица
за бродска возила, одржавање, поправка и пуњење
бродских возила горивом; поправка и одржавање
ваздушних возила; тапацирање, поправка и
рестаурација намештаја; услуге уградње, одржавања
ЗИС / RS / IPO
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и поправке инсталација за грејање и хлађење и
санитарних инсталација; чишћење, нега и поправка
одеће; услуге уградње, одржавања и поправке
индустријских машина и опреме, канцеларијских
машина и опреме, комуникационих апарата,
електричних и електронских уређаја; услуге
одржавања и поправке лифтова; поправка часовника
и сатова; рударске услуге и вађење руде; поправка
ципела, торби и каишева.
(111) 82798
(210) Ж- 2022-69

(181) 19.01.2032.
(220) 19.01.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) Joie International Co., Limited, 31/F., Tower
Two, Times Square 1 Matheson Street, Causeway Bay, HK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

JOIE
(511) Кл. 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.
Кл.
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.
Кл. 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.

ЗИС / RS / IPO

Ж
Кл. 28:
држачи/шипке за висеће вртешке;
држачи/шипке за висеће играчке који се
причвршћују на љуљашке за бебе; држачи/шипке за
висеће играчке који се причвршћују на хранилице за
бебе; плишане играчке; пуњене играчке; љуљашке за
новорођенчад/бебе; опрема за љуљашке за
новорођенчад/бебе.
(111) 82799
(210) Ж- 2022-59

(181) 18.01.2032.
(220) 18.01.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) Mewah Brands (S) Pte Ltd, 5 International
Business Park, #05-00 Mewah Building , Singapore
609914, SG
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

Duke's
(511) Кл. 29: јестива уља и масти и све њихове
емулзије; палмино уље за ишрану; маслиново уље за
ишрану; маст и маргарин, намази (џемови), путер;
интерестерификована маст; замене за путер на бази
уља; млеко и млечни производи, млеко у праху,
прерађено млеко на ултрависоким температурама
(ухт), сурутка у праху, евапорисано млеко,
кондензовано млеко, млечни производи; заслађен
кондензован млечни крем за кафу, млечни крем за
напитке; крем за напитке која није на бази млека;
заслађени млечни крем; заслађени млечни крем за
напитке; евапорисани млечни крем; ароматизовано
млеко, млечни напици, где преовладава млеко и
јогурт; јогурт као напитак; замене млечне масти;
јогуртна маст; шлаг у облику смеше у праху;
протеинско млеко; млечни напици са високим
садржајем млека; напици и препарати на бази млека;
замене за млеко; десерти на бази млечног крема и
млека; павлака [млечни производи]; месо, риба,
живина и дивљач, месни екстракти; желатин;
смрзнуто, конзервисано, сушено и кувано воц́е и
поврц́е; мешавине за супе, повртни темељац, пилец́и
темељац;
припремљени
орашасти
плодови;
прерађени орашасти плодови; јаја, желе, џемови;
парадајз у конзерви, кондензовани парадајз, кувана
храна на бази парадајза, кувана парадајз супа,
зимница од парадајза, концентрат парадајза (пире),
сокови од парадајза за кување, прерађени парадајз,
парадајз пире, парадајз паста, парадајз (кувани),
парадајз (сушени ); производи од сира; сир и
аналогни сир. топљени сир, сирна маст; умаци од
сира; крем сир; мешани сир; замене за сир; сир у
праху; производи за бељење кафе који се углавном
састоје од млечних производа; крем за кафу (млечни
производи); замене за млеко за кафу на бази поврц́а;
млечни крем; сир; производи од сира; заслађени
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Ж
крем од путера; сурутка; ферментисано млеко;
грицкалице на бази поврц́а; грицкалице на бази
орашастих плодова; грицкалице на бази меса; путер
од кикирикија.
(111) 82800
(210) Ж- 2022-52

(181) 17.01.2032.
(220) 17.01.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FASINDOR
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за превенцију и лечење канцера;
фармацеутски препарати за употребу у онкологији.
(111) 82801
(210) Ж- 2022-50

(181) 17.01.2032.
(220) 17.01.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

NODRIGA
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати за превенцију и лечење канцера;
фармацеутски препарати за употребу у онкологији.
(111) 82802
(210) Ж- 2022-13

(181) 10.01.2032.
(220) 10.01.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard, 90064
Los Angeles CALIFORNIA, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

Wild Rift EMEA Championship
(511) Кл. 25: 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;
покривала за главу; спортске мајице с капуљачом;
одећа за малу децу; јакне [одећа]; удобна одећа за
ношење код куће; панталоне; пуловери; одећа за
кишу; сандале; мараме, шалови; блузе, кошуље;
ципеле; шортсеви; сукње; одећа за спавање; чарапе;
доњи делови тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа
150

за купање; мајице; хула-хопке и хеланке; горњи
делови
одеће;
тренерке;
доњи
веш.
Кл. 38: телекомуникације и услуге емитовања;
услуге емитовања и преноса (стриминга) такмичења
и турнира у игрању компјутерских и видео игара
путем глобалних комуникационих мрежа, интернета
и бежичних мрежа; услуге видео, аудио и
телевизијског
преноса
(стриминга);
услуге
интернетског емитовања преко глобалних и
локалних рачунарских мрежа; бежични електронски
пренос
података,
слика
и
информација.
Кл. 41: услуге разоноде; услуге разоноде, наиме,
организовање и уживо вођење такмичења и турнира
у игрању рачунарских и видео игара; успостављање
правила и прописа у вези са такмичењима и
турнирима у игрању рачунарских и видео игара;
пружање аудио и видео презентација које се не могу
преузимати из области такмичења и турнира у
игрању рачунарских и видео игара путем вебсајта;
пружање забавних информација које се не могу
преузимати у вези такмичења и турнира у игрању
рачунарских и видео игара путем вебсајта; услуге
разоноде, наиме, организовање састанака уживо са
обожаваоцима (фановима) и конференција са
интерактивним играма међу учесницима у области
рачунарских и видео игара.
(111) 82803
(210) Ж- 2022-14

(181) 10.01.2032.
(220) 10.01.2022.
(151) 05.07.2022.

(300) V0124243 07.01.2022. IS.
(732) Riot Games, Inc. Corporation Delaware, 12333
West Olympic Boulevard, 90064 Los Angeles
CALIFORNIA, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

INTERCONTINENTAL RIFT
RUMBLE
(511) Кл. 25: одећа; бандана мараме; каишеви
[одећа]; капе за бејзбол; вунене капе; чизме; капути;
костими за игре са улогама; хаљине; обућа;
рукавице; костими за ноћ вештица; шешири;
покривала за главу; спортске мајице с капуљачом;
одећа за малу децу; јакне [одећа]; удобна одећа за
ношење код куће; панталоне; пуловери; одећа за
кишу; сандале; мараме, шалови; блузе, кошуље;
ципеле; шортсеви; сукње; одећа за спавање; чарапе;
доњи делови тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа
за купање; мајице; хула-хопке и хеланке; горњи
делови
одеће;
тренерке;
доњи
веш.
Кл. 38: телекомуникације и услуге емитовања;
услуге емитовања и преноса (стриминга) такмичења
и турнира у игрању компјутерских и видео игара
ЗИС / RS / IPO
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путем глобалних комуникационих мрежа, интернета
и бежичних мрежа; услуге видео, аудио и
телевизијског
преноса
(стриминга);
услуге
интернетског емитовања преко глобалних и
локалних рачунарских мрежа; бежични електронски
пренос
података,
слика
и
информација.
Кл. 41: услуге разоноде; услуге разоноде, наиме,
организовање и уживо вођење такмичења и турнира
у игрању рачунарских и видео игара; успостављање
правила и прописа у вези са такмичењима и
турнирима у игрању рачунарских и видео игара;
пружање аудио и видео презентација које се не могу
преузимати из области такмичења и турнира у
игрању рачунарских и видео игара путем вебсајта;
пружање забавних информација које се не могу
преузимати у вези такмичења и турнира у игрању
рачунарских и видео игара путем вебсајта; услуге
разоноде, наиме, организовање састанака уживо са
обожаваоцима (фановима) и конференција са
интерактивним играма међу учесницима у области
рачунарских и видео игара.
(111) 82804
(210) Ж- 2022-24

(181) 12.01.2032.
(220) 12.01.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
(111) 82805
(210) Ж- 2022-25

(181) 12.01.2032.
(220) 12.01.2022.
(151) 05.07.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 19.03.03; 25.01.01; 25.07.01; 25.07.06; 25.07.07;
26.01.06; 26.01.18; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
(591) црвена, црна, бела, розе, сива
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететски
суплементи и дијететски препарати; додаци исхрани;
додаци исхрани који садрже витамине; минерални
додаци за исхрану за људе; витамински и минерални
додаци за исхрану; витамински препарати;
витамински и минерални препарати; мултивитамини;
додаци за исхрану у праху; додаци исхрани који се
првенствено састоје од гвожђа; додаци исхрани са
хранљивим материјама који се првенствено састоје
од гвожђа.
(111) 82806
(210) Ж- 2021-1819

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететски
суплементи и дијететски препарати; додаци исхрани;
додаци исхрани који садрже витамине; минерални
додаци за исхрану за људе; витамински и минерални
додаци за исхрану; витамински препарати;
витамински и минерални препарати; мултивитамини;
додаци за исхрану у праху; додаци исхрани који се
првенствено састоје од гвожђа; додаци исхрани са
хранљивим материјама који се првенствено састоје
од гвожђа.
Кл. 35:
оглашавање; онлајн оглашавање на
рачунарској мрежи; пословно управљање; пословна
администрација; канцеларијске услуге; пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима у
избору производа и услуга.

ЗИС / RS / IPO

(181) 25.10.2031.
(220) 25.10.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) Иван Петровић, Војислава Илића 131, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Јована С. Јоксимовић, Паунова број
84/24, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.14; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03
(591) розе, зелена
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Ж
(511) Кл. 9: филтери за употребу у фотографији;
рачунарски програми, који се могу преузимати;
рачунарски програми, снимљени; рачунарски
програми [софтвер]; рачунарски софтвер; рачунарски
софтвер, снимљени; музичке датотеке, фајлови, које
се могу преузимати; датотеке слика које се могу
преузимати; рачунарске софтверске платформе,
снимљене или даунлодоване; биометријске личне
карте.
Кл. 42:
рачунарско програмирање; рачунарско
програмирање и дизајнирање рачунарског софтвера;
дизајнирање рачунарских система; обезбеђивање
алата за претраживање [претраживача] на интернету;
софтвер у виду сервиса [SааS]; сервер хостинг;
електронско похрањивање података; надгледање
рачунарских система ради откривања кварова;
креирање и дизајнирање за друге индекса
информација заснованих на интернету [услуге
информационе технологије]; услуге кодирања
податка; надгледање раунарских система ради
откривања неовлашћеног приступа или повреде
података; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера; платформа као услуга [PааS]; развој
рачунарских
платформи;
услуге
провере
аутентичности
корисника
технологијом
за
трансакције
е-трговања.
Кл. 45: услуге агенција за склапање бракова; услуге
агенција посредовање; прикупљање биографских
података о појединцима; регистрација имена домена
[правне услуге]; услуге онлајн друштвених мрежа.

(732) CANSINO BIOLOGICS INC., 401-420, 4/F,
Biomedical Park of West Zone, 185 South Avenue,
TEDA West District, Tianjin, CN
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(111) 82807
(210) Ж- 2021-1966

(111) 82810
(210) Ж- 2021-2194

(181) 17.11.2031.
(220) 17.11.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) D SOFT d.o.o. Novi Sad, Народног фронта
21/5/601, 21000, Нови Сад, RS
(740) Синиша Новковић, Сремска 4, 21000 Нови Сад
(540)

(531) 24.17.02; 24.17.21; 24.17.25; 26.11.02; 26.11.12;
26.11.13; 27.05.01
(511) Кл. 5: лекови за људску употребу; биолошки
препарати за употребу у медицини; фармацеутски
препарати; вакцине.
(111) 82809
(210) Ж- 2021-2193

(181) 21.12.2031.
(220) 21.12.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) International Flavors & Fragrances Inc., 521
West 57th Street, New York, New York 10019, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

SHARP-PS
(511) Кл. 5: дијететски и нутриционистички додаци
исхрани.
(181) 21.12.2031.
(220) 21.12.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG,
Rosentalstrasse 67 , 4058 Basel , CH
(740) AOD MSA IP – Milojević Sekulić Advokati,
Karađorđeva 65, 11000, Beograd
(540)

ROSTRUM
(531) 24.17.07; 26.03.23; 26.04.02; 26.11.12; 27.05.01;
28.05.00; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела
(511)
Кл.
38:
телекомуникације.
Кл. 42:
пројектовање и развој компјутерског
хардвера
и
софтвера.
Кл. 45: уступање лиценце; закључивање уговора о
лиценци за софтвере (правне услуге).
(111) 82808
(210) Ж- 2021-2192
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(181) 21.12.2031.
(220) 21.12.2021.
(151) 05.07.2022.

(511) Кл. 1:
хемикалије за употребу у
пољопривреди,
хортикултури
и
шумарству;
биолошка средства за употребу у пољопривреди,
хортикултури и шумарству; биостимулатори за
биљке, препарати за јачање биљака, хемијски
препарати за контролисање стреса у биљкама;
биолошки препарати за контролисање стреса у
биљкама; хемијски препарати за регулацију раста
биљака, биолошки препарати за регулацију раста
биљака; хемијски препарати за обраду семена,
биолошка средства за обраду семена, помоћна
средства [ађуванти] осим за медицинску или
ветеринарску употребу, ђубрива, стајска ђубрива.

ЗИС / RS / IPO
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Кл. 5:
препарати за уништавање штеточина,
инсектициди, фунгициди, хербициди, нематициди.
(111) 82811
(210) Ж- 2021-2197

(181) 21.12.2031.
(220) 21.12.2021.
(151) 05.07.2022.
(732) Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret AS,
ASO1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cadde, 06935,
Ankara , TR
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,
11000, Београд
(540)

Ж
обука образовне услуге; практична настава (обука
путем демонстрације); припрема и вођење семинара;
организација и вођење радионица.
(111) 82813
(210) Ж- 2022-63

(181) 19.01.2032.
(220) 19.01.2022.
(151) 06.07.2022.
(732) ELIXIR GROUP DOO ŠABAC, Хајдук
Вељкова 1, 15000, Шабац, RS
(540)

XSOLAIR
(511) Кл. 9:
трафостаница за дистрибуцију
електричне
енергије,
укључујући
расклопна
построења, прекидач струјног кола, инвенторе и
трансформаторе.
(111) 82812
(210) Ж- 2021-2267

(181) 30.12.2031.
(220) 30.12.2021.
(151) 06.07.2022.
(732) Татјана Вукмировић, Јужни булевар 36/14,
11118, Београд, RS
(540)

(531) 26.05.01; 26.05.08; 26.05.10; 26.05.16; 26.05.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) 382C, black 7C
(511) Кл. 39:
превоз и складиштење отпада.
Кл. 40: рециклажа отпада и смећа; прерада отпада
(трансформација); уништавање отпада и смећа;
спаљивање отпада и смећа; сортирање отпада и
материјала за рециклажу (прерада); рециклирање
(рециклирање отпада).
(111) 82814
(210) Ж- 2021-2112

(181) 02.12.2031.
(220) 02.12.2021.
(151) 06.07.2022.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
(540)

(531) 26.11.22; 27.05.01
(511) Кл. 16: штампане музичке партитуре; музичке
честитке.
Кл. 35: услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која
се преузима са интернета; услуге онлајн малородаје
мелодије звона које се преузимају преко интернета;
услуге онлајн малопродаје претходно снимљене музике
и филмова који се преузимају са интернета; услуге
односа са медијима рекламирање преко плаката;
презентација робе; рекламирање; оглашавање; онлајн
рекламирање
на
рачунарској
мрежи.
Кл. 41: компоновање музике; књиге са песмама или
нотама организовање и спровођење концерата;
извођење представа уживо онлајн издавање
електронских књига и часописа; продукција музике;
омогућавање коришћења онлајн музике која се не
може преузимати; омогућавање коришћења онлајн
видео записа који се не могу преузимати; настава,

ЗИС / RS / IPO

(531) 08.01.19; 08.01.22; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24;
26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.15
(591) црвена, бела, црна, браон, смеђа, беж, жута,
наранџаста, бордо
(511) Кл. 30: медењак глазиран шећерном глазуром.
(111) 82815
(210) Ж- 2022-58

(181) 15.01.2032.
(220) 15.01.2022.
(151) 06.07.2022.

153

Гласник интелектуалне својине 2022/7
Intellectual Property Gazette 2022/7

Ж
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
(540)

(531) 02.09.20; 05.07.08; 08.01.19; 08.03.01; 25.01.01;
26.04.14; 26.04.15; 26.04.22; 26.13.01; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, розе, плава, тамно плава, тегет, жута,
окер, беж, бела, бордо, браон, сива, светло плава,
зелена
(511) Кл. 30: пуњена штанглица са јагодом и
јогуртом.
(111) 82816
(210) Ж- 2022-57

(181) 15.01.2032.
(220) 15.01.2022.
(151) 06.07.2022.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
(540)

(540)

(531) 08.01.19; 08.01.22; 25.01.01; 25.05.02; 26.04.06;
26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15
(591) тамно плава, тегет, жута, окер, беж, бела,
црвена, браон, плава, сива
(511) Кл. 30: пенасти производ преливен чоколадом.
(111) 82818
(210) Ж- 2022-56

(181) 15.01.2032.
(220) 15.01.2022.
(151) 06.07.2022.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.21; 05.03.15; 05.05.21; 05.07.11; 05.07.22;
25.01.01; 26.01.05; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15
(591) бела, црвена, наранџаста, плава, тамно плава,
тегет, зелена, жута, сива
(511) Кл. 30: тврде пуњене бомбоне.
(531) 01.15.21; 05.05.21; 05.07.08; 25.01.01; 26.01.05;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15
(591) бела, црвена, наранџаста, плава, тамно плава,
тегет, зелена, жута, сива, роза
(511) Кл. 30: тврде пуњене бомбоне.
(111) 82817
(210) Ж- 2022-55

(181) 15.01.2032.
(220) 15.01.2022.
(151) 06.07.2022.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
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(111) 82819
(210) Ж- 2022-65

(181) 19.01.2032.
(220) 19.01.2022.
(151) 06.07.2022.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB,
Алексе Мартић 3, 14210, UB, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
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Ж
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање чоколадног млека;
етикете и налепнице за чоколадно млеко; билборди,
штампани каталози и маркетиншки материјал за
чоколадно млеко.
Кл. 29: чоколадно млеко.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
чоколадним млеком.
(111) 82821
(210) Ж- 2021-2076

(531) 01.15.15; 02.09.01; 05.03.13; 08.03.01; 11.03.04;
19.03.03; 25.07.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, зелена, светло плава, тамно плава, бела, сива
(511) Кл. 16: хартија, картон; штампане ствари;
пластични материјал за паковање млека; етикете и
налепнице за млеко; билборди, штампани каталози и
маркетиншки материјал за млеко.
Кл. 29: млеко.
Кл. 35: услуге промета, трговине на велико и мало
млеком.
(111) 82820
(210) Ж- 2022-66

(181) 19.01.2032.
(220) 19.01.2022.
(151) 06.07.2022.
(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB,
Алексе Мартић 3, 14210, UB, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.09; 01.15.15; 02.09.01; 05.03.13; 05.05.20;
08.01.22; 08.03.25; 11.03.02; 11.03.06; 19.03.03;
27.03.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) браон, светло браон, окер, беж, црвена, плава,
зелена, бела, жута
ЗИС / RS / IPO

(181) 01.12.2031.
(220) 01.12.2021.
(151) 07.07.2022.

(300) 97086540 21.10.2021. US.
(732) IMDb.com, Inc., 410 Terry Avenue North,
Seattle, Washington 98109, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

IMDB IS OBSESSED
(511) Кл. 9:
подкаст садржаји који се могу
преузимати и који укључују коментаре, приче, вести,
интервјуе, телевизијске емисије, филмове и поп
културу; аудио записи који се могу преузимати и
који садрже коментаре, приче, вести, интервјуе,
телевизијске емисије, филмове и поп културу; звучни
снимци које се могу преузимати и који садрже
коментаре, приче, вести, интервјуе, телевизијске
емисије, филмове и поп културу; видео снимци које
се могу преузимати и који садрже коментаре, приче,
вести, интервјуе, телевизијске емисије, филмове и
поп културу; телевизијске емисије које се могу
преузимати и које садрже поп културу, телевизијске
емисије, филмове и приче о славним личностима о
разним темама; видео снимци које се могу
преузимати и који садрже поп културу, филмове,
телевизијске емисије и приче о славним личностима
о разним темама; видео снимци и мултимедијални
садржаји који се могу преузимати и који укључују
поп културу, филмове, телевизијске емисије и славне
личности које дискутују о темама везаним за забаву;
аудиовизуелни и мултимедијални садржаји који се
могу преузимати, наиме, видео снимци у облику
телевизијских емисија које укључују поп културу,
филмове, телевизијске емисије и славне личности
које дискутују о темама везаним за забаву; визуелне
представе снимљене на рачунарским медијима.
Кл. 38: комуникацијске услуге, наиме, пренос,
пријем, стриминг, емитовање и преношење текста,
слика, графичког садржаја, аудио записа, видео
записа, података, вебкаст садржаја и подкаст
садржаја путем телекомуникацијских мрежа; пренос
повезаних преузетих садржаја у виду текста, слика,
графичког садржаја, аудио записа, видео записа,
података, вебкаст садржаја и подкаст садржаја путем
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Ж
телекомуникацијских мрежа; пренос подкаст
садржаја;
стриминг
аудио,
визуелних
и
аудиовизуелних информација у области забаве путем
глобалне рачунарске мреже; телекомуникацијске
услуге, наиме, пренос и стриминг гласа, података,
слика, филмова, телевизијских програма, аудио и
аудиовизуелних програма и других дигиталних
медијских
садржаја
и
информација
путем
телекомуникацијских
мрежа,
бежичних
комуникацијских мрежа и интернета; услуге
емитовања интернета, телевизијског програма, аудио
записа и видео записа; телекомуникацијски приступ
телевизијским програмима, аудио и аудиовизуелним
програмима и осталим дигиталним медијским
садржајима и информацијама.
Кл. 41: образовне услуге и услуге забаве, наиме,
пружање подкаст садржаја који укључују коментаре,
приче, вести, интервјуе, телевизијске емисије,
филмове и поп културу; образовне услуге и услуге
забаве,
наиме,
продукција
и
дистрибуција
телевизијских програма и других аудиовизуелних
радова који садрже коментаре, приче, вести,
интервјуе, телевизијске емисије, филмове и поп
културу;
услуге стављања на располагање
телевизијских емисија и других аудиовизуелних
радова, која се не могу преузимати, путем видео
записа на захев; дистрибуција и изнајмљивање
забавног садржаја, наиме, телевизијских програма и
других аудиовизуелних радова у облику дигиталних
видео записа који се не могу преузимати и који
укључују поп културу, телевизијске емисије,
филмове и приче о славним личностима о разним
темама који се дистрибуирају путем директног
дигиталног преноса који се може гледати преко
рачунарских мрежа и глобалних комуникацијских
мрежа; телевизијска забава, наиме, актуелни
телевизијски програми који садрже поп културу,
телевизијске емисије, филмове и приче о славним
личностима о разним темама; пружање вебсајтова
који укључују аудио, видео и аудиовизуелни
садржаје у виду снимака који садрже поп културу,
телевизијске емисије, филмове и приче о славним
личностима о разним темама; услуге забаве, наиме,
визуелне и звучне представе, музичке, разноврсне,
информативне, драмске и комичне емисије које се
приказују уживо; производња подкаст садржаја.
(111) 82822
(210) Ж- 2021-2053

(181) 29.11.2031.
(220) 29.11.2021.
(151) 07.07.2022.
(732) Наташа Бодирожић, Мише Димитријевић 30,
21000, Нови Сад, RS
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(540)

(531) 24.09.03; 24.09.05; 27.05.01
(511) Кл. 14: накит од жутог ћилибара; амајлије
[накит]; сребрна жица [накит]; наруквице [накит];
брезлетне [накит]; каишеви за ручне сатове;
привесци за накит; привесци [накит]; ситни украси
[бижутерија]; брошеви [накит]; ланчићи [накит];
огрлице [накит]; шнале за кравате; накит од
слоноваче; украси од црног ћилибара; црни ћилибар,
сиров или полупрерађен; накит; медаљони [накит];
племенити метали, непрерађени или полуобрађени;
перле [накит]; полудраго камење ничанска
класификација;
платина
[метал];
родијум;
бижутерија; легуре од племенитих метала; прстење
[накит]; кутије од племенитих метала; накит за
шешире; минђуше; накит за ципеле; дугмад за
манжетне; игле [накит]; игле за кравату; беџеви од
племенитих метала; привесци за кључеве [прстенови
за кључеве са ситним украсима или украсним
привесцима]; сребро, сирово или полупрерађено;
клоазоне накит; кутије за накит; перле за израду
накита; перлице за израду накита; копче за накит;
материјали за накит; торбице за накит; кабошони
ничанска класификација; алке од племенитих метала
за кључеве; кутије за излагање накита; наруквице од
везеног текстила [накит]; украси за алке [привеске]
за кључеве; украси за привеске за кључеве;
бројанице, привесци за кључеве са јо-јо ефектом
увлачења;
украсне
игле-накит
за
шешире.
Кл. 18: женске ташне; ловачке торбе [ловачка
опрема]; школске торбе; футроле [етуи] за
визиткарте; огрлице за животиње; кожне траке;
кожни каишеви; мараме преко рамена за ношење
беба; торбе за алат [празне]; торбе за храњење
[зобнице]; руксаци; ранчеви; молескин [имитација
коже]; рамови за ручне торбе; џепни новчаници;
торбе за куповину; ранчеви за планинарење; ранчеви
за камповање; торбе за плажу; ручне торбице; путне
торбе ничанска класификација; торбе [коверте, кесе]
од коже за паковање; путни комплети [кожна роба];
кофери; кутије од коже или вештачке коже; футроле
од коже или вештачке коже; козметичке торбице,
празне; кожни каишеви за рамена; кожне траке за
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ношење на рамену; путне торбе за одећу; футроле за
кључеве; мрежасте торбе за куповину; мали кофери;
спортске торбе; каишеви-ременици за ношење беба,
новорођенчади; носиљке за бебе, торбе "кенгури"
ничанска класификација; футроле за кредитне картице
[новчаници]; кутије за визит карте; рандсел [јапанска
школска торба за леђа]; ознаке за пртљаг; ознаке за
путне торбе; етикете од коже; ручке за ношење кеса из
куповине; одећа за кућне љубимце; поводци за децу;
кожа у метражи; леђне носиљке за бебе.
Кл. 24: простирке за кревете; прекривачи за кревете;
покривачи за душеке; навлаке [ланене]; прекривачи
за столове [који нису од папира]; прекривачи за
путовања [за покривање колена]; чаршави
[текстилни]; застори; заставе од текстила или
пластике; украсне заставице од текстила или
пластике; прекривачи за кревет од перја, паперја;
крпе за брисање стакла; рукавице за купање;
прекривачи
за
намештај
[непричвршћени];
постељина; пешкири од текстила; навлаке [за
душеке]; салвете од текстила; салвете од текстила,
стоне; марамице од текстила; јастучнице; завесе за
врата; пешкири за лице од текстила; подметачи од
текстила; стони подметачи за јело од текстила;
убруси за уклањање шминке; етикете од текстила;
стони подметачи од текстила; ћебад за кревете;
прекривачи за јастуке; пресвлаке за тоалетне даске;
подлоге од тканине за пресвлачење беба; ћебићи за
кућне љубимце; вреће за спавање за бебе; скафандер
за бебе; вреће за спавање; украсни креветски
чаршави; заштитна постељина за дечје креветце;
простирке за пикник.
Кл. 25: одећа за мотоциклисте; папуче за купатило;
женске чарапе; беретке; радне блузе, одела; радни
комбинезон,
одело;
бое
[женски
крзнени
оковратници]; капе; чарапе и плетена трикотажа;
трегери; држачи панталона [трегери]; крагне [одећа];
грејачи за врат; шалови за врат женске поткошуље;
мушке боксерице; мале капе уз главу; боди [женско
рубље]; доњи веш; кабанице [одећа]; каишеви
[одећа]; шалови; собни огртачи; џемпери; пуловери;
блузе, кошуље; јакна или кошуља од платна или
сержа за морнаре; кошуље кратких рукава; одећа;
шешири; крзно [одећа]; оковратници који се скидају;
комплети [одећа]; доњи веш за упијање зноја;
корсети; одела; готова, конфекцијска одећа; гаћице
за бебе [доњи веш]; штитници за уши [одећа];
кравате; камашне, доколенице; кратке панталоне
бермуде; панталоне; бициклистичка одећа; спољна
одећа; рукавице [одећа]; мараме, шалови; ешарпе као
одећа; плетена одећа [одећа]; раменице кошуља;
крзнени шалови; корсети [доњи веш]; појасеви и
стезници; прслуци; бретеле и нараменице за
панталоне; капути; водоотпорна одећа; грејачи ногу;
дресови [одећа]; сукње; опрема за бебе [одећа];
спортске мајице, дресови ничанска класификација;
ЗИС / RS / IPO

Ж
манжетне кошуља [одећа]; кецеље[одећа]; муфови
[одећа]; рукавице без прстију; папуче; пелерине;
дуги капути са крзненим оковратником; одећа за
плажу; обућа за плажу; џепови за одећу; пиџаме;
хаљине; гаће; грудњаци; огртачи, капути; мантили;
тоге; униформе; пуњене јакне [одећа]; јакне [одећа];
папирна одећа; велови [одећа]; капе за купање;
купаће гаће; одећа за купање; бадемантили;
портикле, које нису од папира; муфови за грејање
ногу, неелектрични; траке за главу [одећа];
виндјакне; подсукње; слипови [доњи веш]; неглижеи
[доњи веш]; боди [доњи веш]; бандана мараме; одећа
за гимнастику; одећа од имитације коже; одећа од
коже; зарови, велови; костими за маскембале; сари;
мајице; капе за туширање; рибарски прслуци ;
појасеви за ношење новца [одећа]; џепне марамице;
маске за спавање; сукње-панталоне; пончо, одећа;
хеланке [панталоне]; хаљине на трегере; хаљине без
рукава; визири, штитници од сунца као покривала за
главу; дамски доњи веш; спортске трегер мајице;
кимона; портикле са рукавима, које нису од папира;
одећа која садржи супстанце за мршављење; везена
одећа; штитници штикли за обућу; покривала за
главу; рукавице са једним прстом; мараме за главу.
Кл. 40: порубљивање одеће; шивење женске одеће;
моделирање крзна по наруџбини; кројачке услуге;
обрада текстила.
(111) 82823
(210) Ж- 2021-2274

(181) 29.12.2031.
(220) 29.12.2021.
(151) 07.07.2022.
(732) Исидора Коковић, Јурија Гагарина 14и, 11070,
Нови Београд, RS
(740) Добросав М. Црепуљаревић, Ружа 18а,
11221, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 25.07.17; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.14
(591) pantone P-14C,
(511) Кл. 35: слуге оглашавања, маркетинга и
промоције ; диструбиција узорака, развијање
концепата оглашавања, писање и објављивање
рекламних текстова, услуге односа са јавношћу,
продукцију програма телевизијске продаје, услуге
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Ж
помоћи у пословању и то свих врста робе и услуга
подобних
за
комерцијалну
експлоатацију.
Кл. 42: дизајнерске услуге за све робе и услуге које
су предмет комерцијалне делатности, а нарочито
услуге индустријског дизајна, дизајна ентеријера,
дизајна амбалаже, графичког дизајна, дизајна одеће и
обуће, дизајна техничке робе итд.
(181) 31.01.2032.
(220) 31.01.2022.
(151) 07.07.2022.
(300) 931445-2022/DSD 07.01.2022. PE.
(732) Riot Games, Inc. CORPORATION
DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard, 90064,
Los Angeles, CALIFORNIA, US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(111) 82825
(210) Ж- 2021-1815

(181) 22.10.2031.
(220) 22.10.2021.
(151) 07.07.2022.
(732) SCOTT SPORTS SA, Route du Crochet 11,
1762, Givisiez, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(111) 82824
(210) Ж- 2022-137

RIFT RUMBLE SERIES
(511) Кл. 25: одећа; бандана мараме; каишеви
(одећа); капе за бејзбол; вунене капе; чизме; капути;
костими за игре са улогама; хаљине; обућа;
рукавице; костими за ноћ вештица; шешири;
покривала за главу; спортске мајице с капуљачом;
одећа за малу децу; јакне (одећа); удобна одећа за
ношење код куће; панталоне; пуловери; одећа за
кишу; сандале; мараме, шалови; кошуље; ципеле;
шортсеви; сукње; одећа за спавање; чарапе; доњи
делови тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа за
купање; мајице; хула-хопке и хеланке; горњи делови
одеће; тренерке; доњи веш.
Кл. 38: телекомуникације и услуге емитовања;
услуге емитовања и преноса (стриминга) такмичења
и турнира у игрању компјутерских и видео игара
путем глобалних комуникационих мрежа, интернета
и бежичних мрежа; услуге видео, аудио и
телевизијског
преноса
(стриминга);
услуге
интернетског емитовања преко глобалних и
локалних рачунарских мрежа; бежични електронски
пренос података, слика и информација.
Кл. 41: услуге разоноде; услуге разоноде, наиме,
организовање и уживо вођење такмичења и турнира у
игрању рачунарских и видео игара; успостављање
правила и прописа у вези са такмичењима и турнирима
у игрању рачунарских и видео игара; пружање аудио и
видео презентација које се не могу преузимати из
области такмичења и турнира у игрању рачунарских и
видео игара путем вебсајта; пружање забавних
информација које се не могу преузимати у вези
такмичења и турнира у игрању рачунарских и видео
игара путем вебсајта; услуге разоноде, наиме,
организовање састанака уживо са обожаваоцима
(фановима) и конференција са интерактивним играма
међу учесницима у области рачунарских и видео игара.
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SCOTT
(511) Кл. 9:
наочаре за скијање, наочаре за
моторциклисте; наочаре за сунце; маске за лице.
Кл. 12: бицикли; управљачи за бицикле и саставни
делови бицикала.
(111) 82826
(210) Ж- 2020-1631

(181) 24.09.2030.
(220) 24.09.2020.
(151) 07.07.2022.
(732) Bahus doo Striža, Цариградски друм 10, 35250
Параћин, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 05.07.21; 05.07.22; 19.03.01; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(554) Тродимензионални знак
(591) бела, црна, розе, црвена
(511) Кл. 5:
дијететска храна и супстанце
прилагођене за употребу у медицини, храна за бебе;
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и
животиње.
Кл. 32: безалкохолна пића; пића од воћа и воћни
сокови; сирупи и други препарати за производњу
пића.
(111) 82827
(210) Ж- 2022-19

(181) 11.01.2032.
(220) 11.01.2022.
(151) 07.07.2022.

ЗИС / RS / IPO
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(732) MIHAILO MARIĆ PR UR NAPOLIPIZZA,
Видска 9, Београд-Вождовац, RS
(540)

(531) 01.15.07; 04.05.02; 04.05.15; 08.07.04; 25.01.06;
25.12.01; 26.04.06; 29.01.01; 29.01.02
(591) црвена, жута, наранџаста, свето црвена
(511) Кл. 30: воћне посластице; воћни желе
(слаткиши); воћни преливи (сосови); колачи;
готови оброци од резанаца; палачинке; пице;
преливи за салату; сендвичи; слаткиши; смесе за
тесто; сосови (додаци храни); сосови за месо
(умаци); сосови за тестенине; сутлијаш; тарт
(слатка пита без горње коре); тесто за колаче;
тесто за слатка пецива; тортиље.
Кл. 39: испорука робе; паковање робе; превоз
аутомобилом.
(111) 82828
(210) Ж- 2021-1424

(181) 17.08.2031.
(220) 17.08.2021.
(151) 11.07.2022.
(732) FAZI DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC),
Новакова 1a, 11040, Београд Вождовац, RS
(740) Адвокат Ксенија Пешић, Стевана Немање 38,
18000, Ниш
(540)

(531) 25.01.13; 26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.02;
29.01.06
(591) златна, жута, сива
(526) Wizard
(511) Кл. 9: софтвер; софтвер за рачунарске игре;
рачунарски софтверски пакети; софтвер за
ЗИС / RS / IPO

Ж
оперативни систем рачунара; рачунарски софтвер,
снимљен; управљачки програми за софтвер; софтвер
за виртуелну стварност; софтвер за игре; софтвер за
забаву за рачунарске игре; рачунарски програми за
управљање интернетом; оперативни рачунарски
софтвер за рачунаре са главним оквиром; монитори
(рачунарски хардвер); рачунарски хардвер; апарати
за снимање слика; монитори (рачунарски програми);
програми за рачунарске игре; рачунарски програми
за снимљене игре; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука или слике; комуникациони
сервери
[рачунарски
хардвер];
електронске
компоненте за машине за коцкање; рачунарски
апликацијски софтвер с играма и играма; рачунарски
софтвер за управљање мрежним играма и играма;
рачунарски хардвер за игре и игре; рачунарски
хардвер и софтвер за коцкање, машине за коцкање и
игре на срећу обезбеђене путем интернета и путем
телекомуникационе мреже.
Кл. 28: аутомати за игре на срећу; чипови за
коцкање; мах-јонг; аркадне игре; машине за коцкање
које раде са кованицама, новчаницама и картицама;
игре; електронске игре; салонске игре; чипови за
игре; столови за игре; аутомати за игре на срећу
[машине за игре]; лцд машине за игре; слот машине
и уређаји за игре; забавне машине на кованице;
чипови за рулет; покер чипови; чипови и коцкице
[опрема за игре]; опрема за игре за коцкарнице;
столови за рулет; точкови за рулете; апарати за
казино игре; аутомати и машине за коцкање; машине
за забаву на кованице и / или електронске машине за
забаву на кованице са или без могућности зараде;
кутије за машине за игре на срећу и слот машине;
електронски или електротехнички уређаји за игре,
наиме, аутомати и машине, машине на кованице;
кућишта за машине на кованице; машине за игре,
електропнеуматске и електричне машине за коцкање
(аутомати за игре на срећу).
Кл. 41: коцкање; услуге повезане са коцкањем;
услуге игара у забавне сврхе; услуге казина, игара и
коцкања; обука за развој софтверских система;
снабдевање опремом за коцкарнице; пружање
опреме за коцкарнице [коцкање]; услуге играња на
интернету; пружање казино објеката [коцкање];
пружање забавних услуга у салама са машинама за
игре; аркадне забавне услуге; изнајмљивање опреме
за игре; изнајмљивање машина за игре на срећу;
пружање аркадних забавних услуга; изнајмљивање
машина за игре са сликама воћа; уређивање или
снимање звукова и слика; услуге снимања звука и
видео забаве; изнајмљивање апарата за репродукцију
звука; пружање опреме за игре на срећу за
коцкарнице; пружање казино објеката; услуге
коцкања на интернету; казино услуге; казино, игре
на срећу и услуге коцкања.
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Ж
(111) 82829
(210) Ж- 2022-132

(181) 25.01.2032.
(220) 25.01.2022.
(151) 12.07.2022.
(732) Миљан Ђедовић, Кривошијска 2,
11000, Београд, RS
(740) Сања П. Ћетковић, адвокат, Војводе Миленка
30-32, 11000, Београд
(540)

(531) 08.01.06; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10;
27.05.14; 27.05.24
(511) Кл. 29: месо; листићи од кромпира; чипс од
кромпира; кобасице; усољено месо.
Кл. 43: услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге
кантина; услуге ресторана; услуге ресторана за
самопослуживање; услуге снек-барова; услуге
барова.
(111) 82830
(210) Ж- 2020-1780

(181) 16.10.2030.
(220) 16.10.2020.
(151) 12.07.2022.
(732) PRIMEDERMA D.O.O., Војводе Степе 120,
11010, Београд-Вождовац, RS
(740) Никола Салатић, Кнез Михајлова 11-15,
Београд
(540)

VENEKS
(511) Кл. 3: немедицинска козметика и тоалетни
препарати; ароматерапијска уља; ароматерапијске
креме; ароматерапијски лосиони; ароматерапијски
препарати; ароматичне траве за купање; балзами,
осим за медицинске сврхе; влажне козметичке
марамице; влажни козметички убруси; гелови за
козметичку употребу; гелови за купање; гелови, креме
и уља за туширање; емулзије, гелови и лосиони за
негу коже; емулзије за лице; емулзије за тело;
козметика; козметичке креме, млека, лосиони, гелови
и пудери за лице, руке и тело; козметичке маске;
козметички препарати мршављење; козметички
сапуни; креме за смањење целулита; лосиони за
козметичку употребу; марамице за једнократну
употребу натопљене хемикалијама или средствима за
чишћење за личну хигијену; марамице натопљене
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етарским уљима, за козметичку употребу; маске за
тело; масти за козметичку употребу; немедицинске
креме за кожу; немедицинске купке за тело;
немедицински сапуни; немедицински шампони; пене
за купање и туширање; прашкови за купање за
козметичке потребе; препарати за негу коже;
производи од сапуна; пудери за тело за козметичке
потребе; пудери за лице за козметичке потребе; сапун;
соли за купање; спрејеви за кожу за локалну примену
за козметичке потребе; течни сапуни за руке, лице и
тело; фитокозметички препарати.
Кл. 5: гелови за проширене вене и капиларе;
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; дијететски
суплементи; фластери и завоји за проширене вене;
балзами за медицинску примену; биљне капи за
медицинску примену; биљне креме за медицинске
потребе; биљне масти; биљни додаци искрани;
биљни лекови; биљни препарати; биљни спрејеви за
медицинске потребе; биљни суплементи; биљни
чајеви за медицинске сврхе; витамински препарати;
вишенаменски
медицински
балзами;
влажне
медицинске марамице; гелови, креме и раствори за
дерматолошку употребу; еликсири [фармацеутски
препарати]; лекови; лекови за ветеринарску
употребу; лекови за људску употребу; лекови који се
издају без рецепта; локални гелови за медицинску и
терапеутску употребу; лосиони за ветеринарску
употребу; лосиони за фармацеутске намене;
марамице и убруси натопљени фармацеутским
лосионима и кремама; масти за медицинску или
ветеринарску употребу; масти за медицинску
употребу; масти против проширених вена;
медицинска средства за хигијену; медицинска уља;
медицинске креме за лечење; медицинске масти за
лечење; медицински лосиони и креме за тело, кожу,
лице и руке; медицински препарати за мршављење;
медицински
сапуни;
медицински
спрејеви;
медицински спрејеви од лековитог биља и креме од
лековитог биља за тело за спољашњу употребу;
медицински чајеви; мелеми за медицинску употребу;
прапарати за туширање за медицинску намену;
препарати за лечење проширених вена; препарати за
негу коже за медицинске потребе; препарати за
проширене вене; средства за омекшавање столице;
терапеутски препарати за купање; тинктуре за
употребу у медицини; тоници за ветеринарску
примену;
тоници
за
медицинске
потребе;
фармацеутски лекови; фармацеутски лосиони за
кожу; фитотерапеутски препарати за медицинске
намене; хемијски препарати за медицинске или
ветеринарске потребе.

ЗИС / RS / IPO
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(111) 82831
(210) Ж- 2022-9

(181) 31.12.2031.
(220) 31.12.2021.
(151) 13.07.2022.
(732) Simex ORGINAL DOO SUBOTICA,
Сегедински пут 80, Суботица, RS
(540)

LALINA KAPLJICA
(511) Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива.
(111) 82832
(210) Ж- 2022-178

ЗИС / RS / IPO

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

WHETSTONE
(511) Кл. 5: пестициди, инсектициди, фунгициди и
хербициди.

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 13.07.2022.
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду 16.12.2021. - 15.01.2022. године:
Жиг рег. бр. 15247 чији је носилац SHELL
BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340
Baar Switzerland, CH, престао је да важи дана
23.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 15250 чији је носилац HOLT
LLOYD BV, EBBEHOUT 6, 1507 EA ZAANDAM,
NL, престао је да важи дана 23.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 15253 чији је носилац Huntsman
International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City,
Utah S4108, US, престао је да важи дана 23.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 15256 чији је носилац Filtrona
Filter Products Development Co., Pte Ltd, 238A
Thomson Road, #25-04/05 Novena Square, Singapore
307684, SG, престао је да важи дана 23.12.2021.
године
Жиг рег. бр. 15270 чији је носилац
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES
CORPORATION, 1001 Air Brake Avenue, Wilmerding,
PA 15148, US, престао је да важи дана 24.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 15285 чији је носилац ARDATH
TOBACCO COMPANY LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON WC2R 2PG, GB, престао
је да важи дана 24.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 19219 чији је носилац ELI LILLY
AND COMPANY, LILLY CORPORATE CENTER,
INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US, престао је да
важи дана 25.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 19217 чији је носилац DOW
AGROSCIENCES LLC, 9330 ZIONSVILLE ROAD
INDIANPOLIS, INDIANA 46268, US, престао је да
важи дана 25.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 19179 чији је носилац E.R.
SQUIBB & SONS, L.L.C. a Delaware Limited Liability
Company, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540 , US, престао је да важи дана
25.12.2021. године.
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Жиг рег. бр. 19240 чији је носилац KAPMAN
AB, S-811 11 SANDVIKEN, SE, престао је да важи
дана 25.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 26146 чији је носилац Bodegas
Fundador S.L., Avenida Del Presidente Carmona N.10,
Madrid, Spain 28020, ES, престао је да важи дана
06.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 26193 чији је носилац AUDI AG,
D-8070 INGOLSTADT, DE, престао је да важи дана
06.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 37122 чији је носилац KRKA
Tovarna zdravil d.d., Novo Mesto, Novo Mesto,
Šmarješka cesta 6, R. Slovenija, SI, престао је да важи
дана 18.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 37126 чији је носилац THE
PROCTER & GAMBLE COMPANY (OHIO
CORPORATION), ONE PROCTER & GAMBLE
PLAZA, CINCINNATI, OHIO, US, престао је да важи
дана 20.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 38806 чији је носилац THE
PROCTER & GAMBLE COMPANY (OHIO
CORPORATION), ONE PROCTER & GAMBLE
PLAZA CINCINNATI, OHIO, US, престао је да важи
дана 21.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 38763 чији је носилац MARS
INC., 6885 ELM STREET, McLEAN-VIRGINIA,
22101-3883, US, престао је да важи дана 25.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 36409 чији је носилац
GALENIKA a.d., ZEMUN, BATAJNIČKI DRUM BB,
YU, престао је да важи дана 28.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 36412 чији је носилац
GALENIKA a.d., ZEMUN, BATAJNIČKI DRUM BB,
YU, престао је да важи дана 28.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 36413 чији је носилац
GALENIKA a.d., ZEMUN, BATAJNIČKI DRUM BB,
YU, престао је да важи дана 28.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 36414 чији је носилац
GALENIKA a.d., ZEMUN, BATAJNIČKI DRUM BB,
YU, престао је да важи дана 28.12.2021. године.
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Жиг рег. бр. 36415 чији је носилац
GALENIKA a.d., ZEMUN, BATAJNIČKI DRUM BB,
YU, престао је да важи дана 28.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 36416 чији је носилац
GALENIKA a.d., ZEMUN, BATAJNIČKI DRUM BB,
YU, престао је да важи дана 28.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 38808 чији је носилац Pfizer
Ireland Pharmaceuticals , Operations Support Group ,
Ringaskiddy Co. Cork, IE, престао је да важи дана
01.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 38795 чији је носилац MARS
INC., 6885 ELM STREET, McLEAN-VIRGINIA
22101-3883, US, престао је да важи дана 07.01.2022.
године.
Жиг рег. бр. 38818 чији је носилац ALTICOR
INC., 7575 EAST FULTON ROAD, ADA, MICHIGAN
49355, US, престао је да важи дана 14.01.2022.
године.
Жиг рег. бр. 39098 чији је носилац KRKA,
TOVARNA ZDRAVIL, d.d., NOVO MESTO, NOVO
MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 6, R. SLOVENIJA, SI,
престао је да важи дана 16.01.2032. године.
Жиг рег. бр. 47685 чији је носилац COLGATEPALMOLIVE COMPANY, a Delaware corporation, 300
Park Avenue, New York, New York, US, престао је да
важи дана 20.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 45185 чији је носилац MONUS
d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14, Zemun, RS, престао је
да важи дана 22.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 47392 чији је носилац HERBA
d.o.o., Preduzeće za proizvodnju i promet lekovitog bilja
i etarskih ulja, 11050 Beograd, Ustanička 194/1, YU,
престао је да важи дана 25.12.2021. године.

Ж
Жиг рег. бр. 48031 чији је носилац BAYER
ENVIRONMENTAL SCIENCE SAS, 16 Rue JeanMarie Leclair, F-69009 Lyon, FR, престао је да важи
дана 05.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 45240 чији је носилац DELTA
SPORT d.o.o., Владимира Поповића 6, Београд (Нови
Београд), RS, престао је да важи дана 12.01.2022.
године.
Жиг рег. бр. 47678 чији је носилац
БЕОХЕМИЈА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ БЕОГРАД, Кумодрашка бр. 290, 11000
Београд, RS, престао је да важи дана 12.01.2022.
године.
Жиг рег. бр. 48029 чији је носилац LEK
farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526
Ljubljana, Slovenija, SI, престао је да важи дана
12.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 47581 чији је носилац Microsemi
Storage Solutions, Inc., 2355 West Chandler Boulevard,
Chandler, Arizona 85244, US, престао је да важи дана
16.01.2032. године.
Жиг рег. бр. 47839 чији је носилац Veterinarski
zavod SUBOTICA doo proizvodnjа farmaceutskih
preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica,
Београдски пут 123, 24000 Суботица, RS, престао је
да важи дана 16.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64821 чији је носилац DVOR
KOMERC d.o.o., Dositejeva 8, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 17.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64223 чији је носилац Merck
Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи
дана 20.12.2021. године.

Жиг рег. бр. 47379 чији је носилац PLIVA
HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb,
HR, престао је да важи дана 26.12.2021. године.

Жиг рег. бр. 64224 чији је носилац Merck
Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи
дана 20.12.2021. године.

Жиг рег. бр. 44710 чији је носилац Monus
d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14., Zemun, Beograd, RS,
престао је да важи дана 26.12.2021. године.

Жиг рег. бр. 64410 чији је носилац Aleksandar
Drobnjaković, Nemanjina 31, 31000 Užice, RS, престао
је да важи дана 20.12.2021. године.

Жиг рег. бр. 48789 чији је носилац Privredno
društvo za turizam trgovinu ZLATNIK-KOMERC
d.o.o., Dobanovačka 95, Zemun, RS, престао је да важи
дана 29.12.2021. године.

Жиг рег. бр. 64625 чији је носилац Preduzeće
za trgovinu i usluge "MAGIČNO BILJE" D.О.О., Cara
Uroša 9, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
20.12.2021. године.
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Ж
Жиг рег. бр. 64411 чији је носилац BAHUS
DOO PARAĆIN, Striža, Striško naselje bb, Paraćin, RS,
престао је да важи дана 20.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64286 чији је носилац SOCIÉTÉ
DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 1800 Vevey, CH,
престао је да важи дана 20.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64412 чији је носилац Temet d.o.o.
Lozovik, Лозовик бб, 35000 Јагодина, RS, престао је
да важи дана 20.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64406 чији је носилац Kurt Geiger
Limited, 75 Bermondsey Street, London, SE1 3XF, UK,
престао је да важи дана 20.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64305 чији је носилац SOLENIS
TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P., Rheinweg 11, 8200
Schaffhausen, CH, престао је да важи дана 21.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64416 чији је носилац Corporación
Habanos, S.A., Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea
del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana , CU,
престао је да важи дана 21.12.2031. године.
Жиг рег. бр. 64234 чији је носилац JT
International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 21.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64235 чији је носилац JT
International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 21.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64236 чији је носилац JT
International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 21.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64592 чији је носилац Društvo za
turizam, trgovinu i usluge LA FETE TRAVEL, D.O.O.,
Rajićeva 18, 11000 Beograd, RS, престао је да важи
дана 21.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64240 чији је носилац Halo oglasi
d.о.о., Bulevar Mihajla Pupina 115Đ, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 22.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64318 чији је носилац BIOGEN MA
INC., 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142,
US, престао је да важи дана 22.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64317 чији је носилац BIOGEN
MA INC., 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142 , US, престао је да важи дана 22.12.2021.
године.
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Жиг рег. бр. 64316 чији је носилац BIOGEN
MA INC., 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142 , US, престао је да важи дана 22.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64333 чији је носилац BIOGEN
MA INC., 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142 , US, престао је да важи дана 22.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64332 чији је носилац BIOGEN
MA INC., 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142 , US, престао је да важи дана 22.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64331 чији је носилац BIOGEN
MA INC., 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142 , US, престао је да важи дана 22.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64645 чији је носилац BONES
GROUP d.o.o., Kumodraška 260, 11010 Beograd, RS,
престао је да важи дана 22.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64243 чији је носилац Diane Von
Furstenberg Studio a partnership organized under the
laws of the State of Connecticut, Cloudwalk Farm,
Aspetuck Road, New Milford, CT 06776, US, престао
је да важи дана 22.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64656 чији је носилац Abbott
Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay Parkway,
Alameda, California 94502, US, престао је да важи
дана 22.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64327 чији је носилац Garage
International Lux SÀRL, 1 Allée Scheffer, Suite 2.05.1,
L-2520, Luxembourg, LU, престао је да важи дана
22.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64326 чији је носилац Garage
International Lux SÀRL, 1 Allée Scheffer, Suite 2.05.1,
L-2520, Luxembourg, LU, престао је да важи дана
22.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64325 чији је носилац Garage
International Lux SÀRL, 1 Allée Scheffer, Suite 2.05.1,
L-2520, Luxembourg, LU, престао је да важи дана
22.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64324 чији је носилац Garage
International Lux SÀRL, 1 Allée Scheffer, Suite 2.05.1,
L-2520, Luxembourg, LU, престао је да важи дана
22.12.2021. године.
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Жиг рег. бр. 64323 чији је носилац Garage
International Lux SÀRL, 1 Allée Scheffer, Suite 2.05.1,
L-2520, Luxembourg, LU, престао је да важи дана
22.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64322 чији је носилац Garage
International Lux SÀRL, 1 Allée Scheffer, Suite 2.05.1,
L-2520, Luxembourg, LU, престао је да важи дана
22.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64321 чији је носилац Garage
International Lux SÀRL, 1 Allée Scheffer, Suite 2.05.1,
L-2520, Luxembourg, LU, престао је да важи дана
22.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64320 чији је носилац Halo oglasi
d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 115Đ, 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 23.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64302 чији је носилац Društvo za
proizvodnju konditorskih proizvoda, trgovinu i usluge
ŽITOPRERADA DM d.o.o., Bašaidski put bb., Novi
Bečej, RS, престао је да важи дана 24.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64249 чији је носилац Društvo za
proizvodnju konditorskih proizvoda, trgovinu i usluge
ŽITOPRERADA DM d.o.o., Bašaidski put bb., Novi
Bečej, RS, престао је да важи дана 24.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64523 чији је носилац Yettel d.o.o.
Beograd, Омладинских бригада 90 , 11070 Нови
Београд, RS, престао је да важи дана 24.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 72053 чији је носилац Yettel d.o.o.
Beograd, Омладинских бригада 90, 11070 Нови
Београд, RS, престао је да важи дана 24.12.2021.
године.

Ж
Жиг рег. бр. 64366 чији је носилац Temet d.o.o.
Lozovik, Лозовик бб, 35000 Јагодина, RS, престао је
да важи дана 24.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64205 чији је носилац Mondadori
International Business S.r.l., Via Bianca di Savoia, 12,
Milano, IT, престао је да важи дана 24.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64207 чији је носилац NOVARTIS
AG, 4002 Basel, CH, престао је да важи дана
24.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64654 чији је носилац ASW
Inženjering d.o.o., Takovska 45A, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 27.12.2031. године.
Жиг рег. бр. 63683 чији је носилац NOBEL
ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
, Saray
Mah.,Dr.Adnan Buyukdeniz Cad., No:14 , Umraniye
34768, TR, престао је да важи дана 28.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64371 чији је носилац
INTERMEDIA NETWORK doo, Dositejeva 20, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 28.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64375 чији је носилац MOMIR
PAUNIĆ, Cetinjska br. 5, 11000 Beograd - Železnik,
RS, престао је да важи дана 28.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 65420 чији је носилац Net Logist
doo, Nikole Pašića 43, 31000 Užice, RS, престао је да
важи дана 28.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64425 чији је носилац
PHARMANOVA D.O.O. Društvo za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda, Obrenovac, Industrijska 8, RS,
престао је да важи дана 28.12.2021. године.

Жиг рег. бр. 64424 чији је носилац Yettel d.o.o.
Beograd, Омладинских бригада 90 , 11070 Нови
Београд, RS, престао је да важи дана 24.12.2021.
године.

Жиг рег. бр. 64623 чији је носилац
CENTRALNI
REGISTAR
OBAVEZNOG
SOCIJALNOG OSIGURANJA, Omladinskih brigada
broj 1, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи
дана 28.12.2021. године.

Жиг рег. бр. 64402 чији је носилац Yettel d.o.o.
Beograd, Омладинских бригада 90 , 11070 Нови
Београд, RS, престао је да важи дана 24.12.2021.
године.

Жиг рег. бр. 64781 чији је носилац Avon
Products, Inc., World Headquarters, 1345 Avenue of the
Americas, New York, NY 10105-0196, US, престао је
да важи дана 29.12.2021. године.

Жиг рег. бр. 71368 чији је носилац Yettel d.o.o.
Beograd, Омладинских бригада 90 , 11070 Нови
Београд, RS, престао је да важи дана 24.12.2021.
године.

Жиг рег. бр. 64423 чији је носилац Wm.
WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue,
Chicago, IL 60611, US, престао је да важи дана
29.12.2021. године.
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Ж
Жиг рег. бр. 64478 чији је носилац "ISTOK B",
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu d.o.o.,
Bulevar Mihaјla Pupina broj 10b, np 8., 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 30.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64479 чији је носилац "ISTOK B",
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu d.o.o.,
Bulevar Mihaјla Pupina broj 10b, np 8., 11070 Novi
Beograd, RS, престао је да важи дана 30.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64735 чији је носилац TOP
Solutions d.o.o. Beograd, Kraljice Katarine 74, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 30.12.2021.
године.
Жиг рег. бр. 64428 чији је носилац
INTERKOMERC AD, Terazije br. 27, 11000 Beograd,
RS i ZLATARKA DOO, , Komarani, Nova Varoš, RS,
престао је да важи дана 30.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64429 чији је носилац
INTERKOMERC AD, Terazije br. 27, 11000 Beograd,
RS i ZLATARKA DOO, , Komarani, Nova Varoš, RS,
престао је да важи дана 30.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64501 чији је носилац CHUNLAN
doo, Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge , Jurija
Gagarina 87/90, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да
важи дана 30.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64430 чији је носилац Interkomerc
AD, Beograd, Terazije br. 27, 11000 Beograd, RS i
Interkomerc Agrar doo, Panonska 34, Vrbas, RS,
престао је да важи дана 31.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 64604 чији је носилац Станковић
Предраг, Војводе Миленка 40/2, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 31.12.2021. године.
Жиг рег. бр. 63720 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, trgovinu i usluge "TEAM-CHEM" DOO
NIŠ, Cara Dušana 54-72 TPC Dušanov Bazar – lokal
123 , Niš , RS, престао је да важи дана 05.01.2022.
године.
Жиг рег. бр. 65284 чији је носилац TANDEM
DOO, Lomina 38, 32000 Čačak, RS, престао је да важи
дана 05.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64511 чији је носилац Proizvodno
i trgovinsko privredno društvo CMANA DOO Krnjevo,
Bulevar Oslobođenja 16, 11319 Krnjevo, RS, престао је
да важи дана 05.01.2022. године.
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Жиг рег. бр. 64510 чији је носилац PTPD
CMANA DOO KRNJEVO, Булевар Ослобођења 16,
11319 Крњево, RS, престао је да важи дана
05.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64977 чији је носилац Privredno
društvo JINSIN PROMET doo, Jurija Gagarina 87/244,
11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана
05.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64616 чији је носилац
INDUSTRIAL METALCAUCHO, S.L., POTOSI, 4
NAVE, BARCELONA, ES, престао је да важи дана
05.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64958 чији је носилац Bakery
Confectionery Food Producing & Trading Company
S.A. with distinctive title "NUTRIART S.A.",
Philippoupoleos 1, Thesi Loutro, Acharnes 13678, GR,
престао је да важи дана 07.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64609 чији је носилац
АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Дечанска 13,
11000 Београд, RS, престао је да важи дана
07.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64500 чији је носилац SHIMANO
INC., 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka,
JP, престао је да важи дана 11.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64742 чији је носилац
INTERKOMERC AD, Terazije br. 27, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 12.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64927 чији је носилац
INTERKOMERC AD, Terazije br. 27, 11000 Beograd,
RS i GORAPROM INTERNACIONAL DOO, Ozrenska
95, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
12.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 63721 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, trgovinu i usluge "TEAM-CHEM" DOO
NIŠ, Cara Dušana 54-72 TPC Dušanov Bazar – lokal
123 , Niš , RS, престао је да важи дана 12.01.2022.
године.
Жиг рег. бр. 64617 чији је носилац Рафаило
Голушин, Манастир Пресвете Богородице, 18306
Височка Ржана, RS, престао је да важи дана
12.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64404 чији је носилац JT
International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 13.01.2022. године.
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Ж

Жиг рег. бр. 64733 чији је носилац Društvo za
proizvodnju konditorskih proizvoda, trgovina i usluga
ŽITOPRERADA DM d.o.o., Novi Bečej, Bašaidski put
bb, RS, престао је да важи дана 14.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64734 чији је носилац Društvo za
proizvodnju konditorskih proizvoda, trgovina i usluga
ŽITOPRERADA DM d.o.o., Novi Bečej, Bašaidski put
bb, RS, престао је да важи дана 14.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64834 чији је носилац DC Comics,
a New York Partnership, 1700 Broadway, New York,
NY 10019, US, престао је да важи дана 14.01.2022.
године.
Жиг рег. бр. 65145 чији је носилац Д.О.О.
"ГЕГУЛА", Гочка бр. 9, Краљево, RS, престао је да
важи дана 12.01.2022. године.
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Ж

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
16.06.2022. - 15.07.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 17392
промењена је у Pioneer Kabushiki Kaisha (Pioneer
Corporation), 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyoku, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 26373
промењена је у Senator GmbH, Bahnhofstrasse 57,
64401 Gross-Bieberau, DE;
Име или адреса носиоца жига рег. број 39856
промењена је у RHODIA OPERATIONS, 9 rue des
Cuirassiers, Immeuble Silex 2 Solvay, 69003 Lyon, FR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 41572
промењена је у GOODY'S SINGLE MEMBER
SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES,
Athens International Airport "Eleftherios Venizelos"
Building 14B , 19019 Spata Attici, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48209
промењена је у Astellas Pharma Inc., 5-1, NihonbashiHoncho 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8411, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48665
промењена је у Bones Group d.o.o. Beograd, Булевар
Пека Дапчевића 42, 11010 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48758
промењена је у Syngenta Crop Protection, LLC, 410
Swing Road, Greensboro, North Carolina 27409, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48769
промењена је у Bones Group d.o.o. Beograd, Булевар
Пека Дапчевића 42, 11010 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48849
промењена је у Astellas Pharma Inc., 5-1,NihonbashiHoncho 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8411, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 49846
промењена је у EMI (IP) LIMITED, 4 Pancras Square,
London, N1C 4AG, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 55089
промењена је у GOODY'S SINGLE MEMBER
SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES,
Athens International Airport "Eleftherios Venizelos",
Building 14B , 19019 Spata Attici, GR;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 55090
промењена је у GOODY'S SINGLE MEMBER
SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES,
Athens International Airport "Eleftherios Venizelos"
Building 14B , 19019 Spata Attici, GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 61162
промењена је у MetaPlatforms, Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 62224
промењена је у MetaPlatforms, Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64011
промењена је у OFFICE-SHOES DOO SUBOTICA,
Сегедински пут 106, 24000, Суботица, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65193
промењена је у OFFICE-SHOES DOO SUBOTICA,
Сегедински пут 106, 24000, Суботица, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65202
промењена је у "Swisslion-Takovo" d.o.o. Gornji Milanovac,
Radovana Grkovića b.b., 32300 Gornji Milanovac , RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65236
промењена је у "Swisslion-Takovo" d.o.o. Gornji
Milanovac, Radovana Grkovića b.b., 32300 Gornji
Milanovac , RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65237
промењена је у "Swisslion-Takovo" d.o.o. Gornji
Milanovac, Radovana Grkovića b.b., 32300 Gornji
Milanovac , RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65238
промењена је у "Swisslion-Takovo" d.o.o. Gornji
Milanovac, Radovana Grkovića b.b., 32300 Gornji
Milanovac , RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65289
промењена је у "Swisslion-Takovo" d.o.o. Gornji
Milanovac, Radovana Grkovića b.b., 32300 Gornji
Milanovac , RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65455
промењена је у "Swisslion-Takovo" d.o.o. Gornji
Milanovac, Radovana Grkovića b.b., 32300 Gornji
Milanovac , RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 65456
промењена је у "Swisslion-Takovo" d.o.o. Gornji
Milanovac, Radovana Grkovića b.b., 32300 Gornji
Milanovac , RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65731
промењена је у Toto Limited, ATL BUSINESS
CENTRE, SUITE 3, 89 CANNON ROAD, SVR 9035
ST. VENERA, MT;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65904
промењена
је
у
JADRAN-GALENSKI
LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, HR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66062
промењена је у OFFICE-SHOES DOO SUBOTICA,
Сегедински пут 106, 24000, Суботица, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66222
промењена је у OFFICE-SHOES DOO SUBOTICA,
Сегедински пут 106, 24000, Суботица, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 69819
промењена је у GOODY'S SINGLE MEMBER
SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES,
Athens International Airport "Eleftherios Venizelos",
Building 14B , 19019 Spata Attici, GR;

Ж
Име или адреса носиоца жига рег. број 72219
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72220
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72221
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72222
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72223
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72250
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72357
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71516
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72358
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71517
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72369
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71551
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72370
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71608
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72371
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71609
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72372
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71610
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72373
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 71883
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72374
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

ЗИС / RS / IPO

169

Ж

Гласник интелектуалне својине 2022/7
Intellectual Property Gazette 2022/7

Име или адреса носиоца жига рег. број 72406
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74531
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 72615
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74759
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 73247
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74821
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 73276
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74860
промењена је у MetaPlatforms, Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 73402
промењена је у Cool Beer d.o.o. Beograd, Црквиште
5а, 11060, Београд-Палилула, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74957
промењена је у MetaPlatforms, Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 73645
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75392
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 73851
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75910
промењена је у MetaPlatforms, Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74167
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76002
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74169
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76056
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74289
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76057
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74290
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76408
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74319
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76517
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74529
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76518
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 74530
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76654
промењена је у MetaPlatforms, Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, US;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 77776
промењена је у MetaPlatforms, Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79019
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79020
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79021
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79022
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79032
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79034
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79035
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79037
промењена је у Књаз Милош а.д. Аранђеловац,
Крћевачки пут 26, 34300 Аранђеловац, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 81478
промењена је у MAX BET DOO NOVI SAD, Кисачка
бр.82, 21000 Нови Сад, RS;
Промена пренос права
За жиг бр. 18230 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 25458 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 43878 извршен је пренос на STADA
Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE;
За жиг бр. 49048 извршен је пренос на
CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme (distinctive title:
ЗИС / RS / IPO

Ж
CHIPITA GLOBAL S.A.), 12th km National Road
Athens-Lamia, 14452, Metamorphossis, Attica, GR;
За жиг бр. 49293 извршен је пренос на
CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme (distinctive title:
CHIPITA GLOBAL S.A.), 12th km National Road
Athens-Lamia, 14452, Metamorphossis, Attica, GR;
За жиг бр. 49444 извршен је пренос на
CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme (distinctive title:
CHIPITA GLOBAL S.A.), 12th km National Road
Athens-Lamia, 14452, Metamorphossis, Attica, GR;
За жиг бр. 50171 извршен је пренос на
CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme (distinctive title:
CHIPITA GLOBAL S.A.), 12th km National Road
Athens-Lamia, 14452, Metamorphossis, Attica, GR;
За жиг бр. 50327 извршен је пренос на
CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme (distinctive title:
CHIPITA GLOBAL S.A.), 12th km National Road
Athens-Lamia, 14452, Metamorphossis, Attica, GR;
За жиг бр. 50379 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 50634 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 50987 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 51478 извршен је пренос на
CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme (distinctive title:
CHIPITA GLOBAL S.A.), 12th km National Road
Athens-Lamia, 14452, Metamorphossis, Attica, GR;
За жиг бр. 51955 извршен је пренос на Aero IP
Holdings LLC, 1400 Broadway, Floor 18, New York,
NY 10018, US;
За жиг бр. 54197 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 56509 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 59967 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
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За жиг бр. 59969 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;

За жиг бр. 73418 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;

За жиг бр. 60434 извршен је пренос на Leonardo
Frederico, Милоја Ђака 36, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 73500 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;

За жиг бр. 61483 извршен је пренос на Leonardo
Frederico, Милоја Ђака 36, 11000 Београд, RS;
За жиг бр. 62400 извршен је пренос на Leonardo
Frederico, Милоја Ђака 36, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 74221 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;

За жиг бр. 63616 извршен је пренос на Leonardo
Frederico, Милоја Ђака 36, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 75095 извршен је пренос на
"Dijamant" DOO Zrenjanin, Темишварски друм 14,
23000, Зрењанин, RS;

За жиг бр. 63676 извршен је пренос на
CHIPITA GLOBAL SOCIETE ANONYME, 12 km
NatI' Road Athens Lamia, 144 52, Metamorphosis, GR;

За жиг бр. 75123 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;

За жиг бр. 65834 извршен је пренос на
"Dijamant" DOO Zrenjanin, Темишварски друм 14,
23000, Зрењанин, RS;

За жиг бр. 75802 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;

За жиг бр. 65961 извршен је пренос на Lenovo
PC International Limited, 23/F, Lincoln House, Taikoo
Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, HK;

За жиг бр. 75803 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;

За жиг бр. 66756 извршен је пренос на
CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme (distinctive title:
CHIPITA GLOBAL S.A.), 12th km National Road
Athens-Lamia, 14452, Metamorphossis, Attica, GR;

За жиг бр. 76070 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;

За жиг бр. 69666 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 70806 извршен је пренос на
"Dijamant" DOO Zrenjanin, Темишварски друм 14,
23000, Зрењанин, RS;
За жиг бр. 73307 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 73308 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 73344 извршен је пренос на AUSA
Premium Cigar Holdings Inc., 5900 N. Andrews
Avenue, Suite 600, Fort Lauderdale, Florida 33309, US;
За жиг бр. 73345 извршен је пренос на AUSA
Premium Cigar Holdings Inc., 5900 N. Andrews
Avenue, Suite 600, Fort Lauderdale, Florida 33309, US;
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За жиг бр. 77438 извршен је пренос на
Димитрије Лукић, Партизански пут 47, 11306
Брестовик Гроцка, RS;
За жиг бр. 77786 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 77787 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 77806 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 77848 извршен је пренос на "ŠTP
INTERNATIONAL" DOO PODGORICA, Baku br.
140, I sprat, Podgorica, ME;
За жиг бр. 78139 извршен је пренос на
Leonardo Frederico, Милоја Ђака 36, 11000 Београд,
RS;
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За жиг бр. 79030 извршен је пренос на S.T.D.
Pharmaceutical Products Limited, Plough Lane ,
Hereford HR4 0EL, UK;
За жиг бр. 79045 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 81292 извршен је пренос на
ElevenEs d.o.o. Subotica, Толминска 35, 24000,
Суботица, RS;
За жиг бр. 81478 извршен је пренос на Саша
Марчета, ул. Генерала Михаила Недељковића бр.
065/2, Нови Београд, Београд, RS;
За жиг бр. 81507 извршен је пренос на ElevenEs d.o.o.
Subotica, Толминска 35, 24000, Суботица, RS;
Упис лиценци
За жиг бр. 78579 уписана је лиценца на BB
DAMILLE DOO BEOGRAD, Херцеговачка 14 а/б,
Савски венац, 11080 Београд, RS;

ЗИС / RS / IPO

Ж
Упис залоге
За жиг бр. 46263 уписана је залога на Black H
Czech s.r.o., društvo sa ograničenom odgovornošću,
Opleatova 1015/55, Nove Mesto, Prag 1, 110 00 Prag, CZ;
За жиг бр. 59177 уписана је залога на Black H
Czech s.r.o., društvo sa ograničenom odgovornošću,
Opleatova 1015/55, Nove Mesto, Prag 1, 110 00 Prag, CZ;
За жиг бр. 65435 уписана је залога на Black H
Czech s.r.o., društvo sa ograničenom odgovornošću,
Opleatova 1015/55, Nove Mesto, Prag 1, 110 00 Prag, CZ;
За жиг бр. 76287 уписана је залога на Black
H
Czech
s.r.o.,
društvo
sa
ograničenom
odgovornošću, Opleatova 1015/55, Nove Mesto,
Prag 1, 110 00 Prag, CZ;
За жиг бр. 76573 уписана је залога на Black H
Czech s.r.o., društvo sa ograničenom odgovornošću,
Opleatova 1015/55, Nove Mesto, Prag 1, 110 00 Prag, CZ;
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА
ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /
Gazzete OMPI des marques internationales
WIPO Gazette of International Marks
Број 22/2022 - 25/2022 (16.06.2022. – 07.07.2022.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 589921
(151) 13.05.2022
(540)

(111) 338763
(151) 20.06.2022
(540)

(732) BELHYPERION
(511) 05

(732) PININFARINA S.P.A
(511) 12

(111) 302205
(151) 20.06.2022
(540)

(111) 1362949
(151) 02.07.2018
(540)

TAF
(732) PININFARINA S.P.A
(511) 12
(111) 316607
(151) 20.06.2022
(540)

(732) TAF Global Holding
AG
(511) 18 25 28 35

(111) 316608
(151) 20.06.2022
(540)

(732) PININFARINA S.P.A
(511) 12

(111) 1665833
(151) 04.12.2021
(540)

FUELS BY
PETROL
(732) Petrol d.d., Ljubljana
(511) 01 04 35 39

(732) Grupa Azoty
Polyolefins Spółka Akcyjna
(511) 01
(111) 1665907
(151) 13.05.2022
(540)

(111) 1651474
(151) 11.06.2021
(540)

(111) 1665912
(151) 30.03.2022
(540)

Zycloglass
(732) Vetropack Holding AG
(511) 21 42 43
(111) 1665953
(151) 06.05.2022
(540)

(732) Hangzhou
Oxyhydrogen E-commerce
Co., Ltd.
(511) 03
(111) 1665954
(151) 06.05.2022
(540)

(732) HANGZHOU ULIKE
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 03 08
(732) SOREMARTEC S.A.
(511) 30
(111) 1665911
(151) 24.02.2022
(540)

FRONTIFY
174

(732) Frontify AG
(511) 09 35 42

(111) 1665881
(151) 22.03.2022
(540)

(111) 1597195
(151) 29.04.2022
(540)

(732) MINISO (Hengqin)
Enterprise Management
Co., Ltd.
(511) 28

(732) PININFARINA S.P.A
(511) 12

(732) MEDIS INTAGO,
investiranje in
gospodarjenje, d.o.o.
(511) 05 09 10 16 35 42

(111) 1665977
(151) 21.01.2022
(540)

SEE A
DIFFERENT
WORLD
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(732) Securitas AB
(511) 35 37 41 42 45

(540)

Ж
(540)

CRYSPHOS
(732) Kyowa Kirin Co., Ltd.
(511) 05

(111) 1665983
(151) 20.12.2021
(540)

(111) 1666155
(151) 28.02.2022
(540)

(732) EagleBurgmann
Germany GmbH & Co. KG
(511) 07 09 12 17 42
(111) 1666003
(151) 24.02.2022
(540)

VORDEPSY
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1666086
(151) 05.05.2022
(540)

(732) Like house (Haikou)
Network Technology Co.,
Ltd.
(511) 35

(111) 1666112
(151) 09.02.2022
(540)

(111) 1666128
(151) 12.05.2022
(540)

(732) Sichuan Zhongxing
Electronic Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1666131
(151) 01.04.2022

ЗИС / RS / IPO

(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05

SWP WORMEX
(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05

SWP
REUMABLOC

CELL-VU

(111) 1666105
(151) 15.04.2022

SWP URISAN

(111) 1666183
(151) 13.04.2022
(540)

(111) 1666103
(151) 16.05.2022
(540)

(732) Millennium Sciences
Inc.
(511) 09

(732) NEWVIVA LTD.
(511) 12 20 28

(111) 1666182
(151) 13.04.2022
(540)
(732) Denis Jakin
(511) 35 38 42 45

(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05

SWP ESENTIN

(111) 1666181
(151) 13.04.2022
(540)
(732) Beijing Shunzao
Technology Co., Ltd.
(511) 07 35 42

SWP IMUNICE

(111) 1666185
(151) 13.04.2022
(540)

(732) Beijing Shunzao
Technology Co., Ltd.
(511) 07 35 42
(111) 1666106
(151) 15.04.2022
(540)

(540)

(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05

(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05
(111) 1666186
(151) 13.04.2022
(540)

SWP STRESS
CLEAN
(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05
(111) 1666187
(151) 13.04.2022
(540)

SWP PROCOR
(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05
(111) 1666188
(151) 13.04.2022
(540)

SWP MAGNOSUN
(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05

(111) 1666184
(151) 13.04.2022
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(111) 1666189
(151) 13.04.2022
(540)

SWP MYO-SUN
(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05

(111) 1666195
(151) 13.04.2022
(540)

SWP SUN D3
(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05

(540)

EVOFRESH
(732) Daimler Truck AG
(511) 11
(111) 1666349
(151) 08.04.2022
(540)

(732) Windex Technologies
OÜ
(511) 38 41 42
(111) 1666430
(151) 09.02.2022
(540)

YACHTSMAN
(111) 1666190
(151) 13.04.2022
(540)

SWP ASTHA-15

(111) 1666196
(151) 13.04.2022
(540)

(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05

(111) 1666191
(151) 13.04.2022
(540)

(111) 1666205
(151) 06.05.2022
(540)

(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05
(111) 1666193
(151) 13.04.2022
(540)

SWP BIO-SUN
(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05
(111) 1666194
(151) 13.04.2022
(540)

SWP METABO
(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05

176

(732) FASSA S.R.L.
(511) 35 42

(111) 1666359
(151) 13.04.2022
(540)

(111) 1666434
(151) 01.12.2021
(540)

SWP FEMOSUN

(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05

SWP TIOLIN

(732) Ellustria & Brands
GmbH
(511) 25 32 33 34

MenaQ7
(732) NattoPharma AS
(511) 01 05
(111) 1666231
(151) 16.05.2022
(540)

HencoLogic
(732) HENCO
INDUSTRIES, naamloze
vennootschap
(511) 17
(111) 1666233
(151) 16.05.2022
(540)

Henco Pro-Fit
(732) HENCO
INDUSTRIES, naamloze
vennootschap
(511) 17
(111) 1666337
(151) 16.05.2022

(732) Global Military
Products Inc.
(511) 35
(111) 1666360
(151) 06.04.2022
(540)

OLYMPBET
(732) Denisova Darina
Borisovna
(511) 41
(111) 1666385
(151) 18.03.2022
(540)

AGRICON
(732) Agricon GmbH
(511) 44
(111) 1666427
(151) 11.01.2022
(540)

(732) Unisys Corporation
(511) 35 42
(111) 1666491
(151) 06.10.2021
(540)

(732) KARACA
GÜVENLİK
TEKNOLOJİLERİ VE
OTOMOTİV SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 07 09 11 12
(111) 1666499
(151) 16.12.2021
(540)

(732) BOJKOV, Bojko
Dragomirov
(511) 09 35 36 37 39 40
42

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1666538
(151) 26.01.2022
(540)

Pure-Pak
(732) Elopak ASA
(511) 06 07 09 16 20 42

(732) Shenzhen Envicool
Technology Co., Ltd.
(511) 09 11

Ж
(540)

(111) 1666833
(151) 30.03.2022
(540)

DAILY BLUE

(111) 1666642
(151) 09.02.2022
(540)

(732) AJ & E, LLC
(511) 25

FASSA BORTOLO
(111) 1666550
(151) 18.02.2022
(540)

ESSA
(732) SHIMANO INC.
(511) 12
(111) 1666563
(151) 13.04.2022
(540)

SWP
(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05 35
(111) 1666564
(151) 06.04.2022
(540)

(732) FASSA S.R.L.
(511) 01 02 17 19 35 42
(111) 1666651
(151) 02.04.2022
(540)

(111) 1666579
(151) 31.03.2022
(540)

(732) LI CHANZHU
(511) 02 03 08 21
(111) 1666587
(151) 21.03.2022
(540)

ЗИС / RS / IPO

(111) 1666727
(151) 15.12.2021
(540)

(111) 1666668
(151) 11.04.2022
(540)

NIO Power
(732) NIO CO., LTD.
(511) 09 37

(732) GILLET GROUP
(511) 07 12
(111) 1666700
(151) 05.04.2022
(540)

PICKUP
(732) S.B.A METAL
WORKS LTD
(511) 06 37

(732) HANIMELİ MEYİŞ
GIDA ÜRETİM VE DIŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 29 30
(111) 1666769
(151) 29.12.2021
(540)

(732) Limited Liability
Company "JAMES
BILGTON"
(511) 41
(111) 1666820
(151) 15.12.2021
(540)

(732) Fabio Fontana
(511) 10 44
(111) 1666711
(151) 21.04.2022

(111) 1666837
(151) 15.03.2022
(540)

(111) 1666865
(151) 25.03.2022
(540)

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

(111) 1666682
(151) 29.03.2022
(540)

(732) SC PEHART TEC
GRUP SA
(511) 16

(732) Takeda
Pharmaceuticals
International AG
(511) 05

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09 42
(111) 1666905
(151) 18.05.2022
(540)

(732) ATOMIKI
FRONTIDA ANONYMI
VIOMICHANIKI
EMPORIKI ETAIREIA
PARAGOGIS
GERONTIKON PANON
(511) 05 10
(111) 1666923
(151) 24.05.2022
(540)

(732) VW Volleyball World
SA
(511) 03 09 12 14 16 18
21 24 25 27 28 30 32
35 36 37 38 39 41 43

Xabigat
(732) Bausch Health Ireland
Limited
(511) 05
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(111) 1666924
(151) 24.05.2022
(540)

ECYMIDE
(732) Bausch Health Ireland
Limited
(511) 05
(111) 1666940
(151) 13.04.2022
(540)

(111) 1666996
(151) 22.12.2021
(540)

FIVER
(732) Mobili Fiver S.r.l.
(511) 06 20 35 37 42
(111) 1667015
(151) 04.03.2022
(540)

GALENIC

(732) Global Ordnance,
LLC
(511) 13 25 35

(732) GALENIC
COSMETICS
LABORATORY
(511) 03 05 10 21 35 44

(111) 1666941
(151) 13.04.2022
(540)

(111) 1667029
(151) 21.04.2022
(540)

(111) 1666942
(151) 25.03.2022
(540)

(540)

OPYNIE

RJFIELD

(732) Santen
Pharmaceutical Co., Ltd.
(511) 05

(732) Amphenol
Corporation
(511) 09

(111) 1667099
(151) 24.12.2021
(540)

(111) 1667140
(151) 28.01.2022
(540)

(732) HANGZHOU
TECHDERM
BIOLOGICAL
PRODUCTS CO., LTD.
(511) 03 05 10
(111) 1667128
(151) 31.12.2021
(540)

(732) L'OREAL
(511) 03

(732) Amphenol
Corporation
(511) 09

(732) LUXVIDE
FINANZIARIA PER
INIZIATIVE
AUDIOVISIVE E
TELEMATICHE - S.P.A.
(511) 09 16 18 21 25 35
41

(111) 1667048
(151) 30.12.2021
(540)

(111) 1667217
(151) 23.03.2022
(540)

(111) 1667177
(151) 04.03.2022
(540)

PARADOXE
(732) Global Ordnance
Trading Inc.
(511) 35

(540)

RJF

OAKBERRY
(732) Oakberry Acai Inc.
(511) 29 32 35

(732) KOYUNCU
NAKLİYE PAZARLAMA
VE TİC.A.Ş.
(511) 29 31 35
(111) 1666988
(151) 17.03.2022
(540)

REGI-007 VOC
(732) Balver Zinn Josef Jost
GmbH & Co. KG
(511) 01 06 09
(111) 1666995
(151) 11.01.2022
(540)

(732) Chekhlov Aleksei
Gennad'evich
(511) 05

178

(111) 1667186
(151) 10.03.2022
(540)
(732) Atlantic Droga
Kolinska, Živilska
industrija, d.o.o.
(511) 16 29 41
(111) 1667064
(151) 28.02.2022
(540)

UPNEVE
(732) Santen
Pharmaceutical Co., Ltd.
(511) 05
(111) 1667066
(151) 28.02.2022

(732) PONTI ALEX
(511) 25
(111) 1667131
(151) 31.12.2021
(540)

RJFTV
(732) Amphenol
Corporation
(511) 09
(111) 1667132
(151) 31.12.2021

SMART SORTED
(732) puzzle & play GmbH
(511) 16 28 40
(111) 1667208
(151) 28.03.2022
(540)

(732) M SAN GRUPA
d.o.o.
(511) 09 11

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1667229
(151) 22.03.2022
(540)

(540)

Ж

(111) 1667567
(151) 27.04.2022
(540)

BioNTainer
(732) PJSC «GAZPROM»
(511) 09 36 42
(111) 1667310
(151) 16.05.2022
(540)

PFAS
ANNIHILATOR

(732) RHG SHPK
(511) 43
(111) 1667531
(151) 11.02.2022
(540)

THORN

(732) Battelle Memorial
Institute
(511) 40

(732) Zumtobel Group AG
(511) 09 11 35 36 37 41
42

(111) 1667371
(151) 19.11.2021
(540)

(111) 1667536
(151) 11.03.2022
(540)

(732) MULTINODE
NETWORK S.R.L.
(511) 35 43

(732) VERSALIS S.P.A.
(511) 01 17

(111) 1667387
(151) 21.03.2022
(540)

(111) 1667550
(151) 21.02.2022
(540)

(111) 1667398
(151) 16.05.2022
(540)

PFAS
ANNIHILATOR
(732) Battelle Memorial
Institute
(511) 11
(111) 1667412
(151) 13.01.2022

ЗИС / RS / IPO

(111) 1667609
(151) 11.03.2022
(540)

AGON
(732) VERSALIS S.P.A.
(511) 01 17
(111) 1667663
(151) 14.04.2022
(540)

SHECARE
(732) AGF88 HOLDING
Srl
(511) 03

UNCLEBOB

(732) DC-001, Inc.
(511) 09 42

(732) BioNTech SE
(511) 06

DRIVING
EFFICIENCY
AND
SUSTAINABILITY
(732) WEG S.A.
(511) 07 09

(111) 1667565
(151) 26.04.2022
(540)

(111) 1667711
(151) 14.04.2022
(540)

(732) Merck KGaA
(511) 09 41 44
(111) 1667566
(151) 26.04.2022
(540)

(732) Swatch AG (Swatch
SA) (Swatch Ltd.)
(511) 09
(111) 1667737
(151) 04.05.2022
(540)

UN JARDIN A
CYTHERE
(732) COMPTOIR
NOUVEAU DE LA
PARFUMERIE
(511) 03
(111) 1667747
(151) 28.04.2022
(540)

(732) NAUTILUS-FOOD
SA
(511) 29
(111) 1667748
(151) 26.04.2022
(540)

M4DE
(732) Motorola Trademark
Holdings, LLC
(511) 09
(732) SAVENCIA SA
(511) 29
(111) 1667714
(151) 19.04.2022
(540)

INFUTRAZE
(732) Fresenius Kabi AG
(511) 05

BIOCERAMIC

(111) 1667683
(151) 07.02.2022
(540)

(732) Österreichische Post
Aktiengesellschaft
(511) 16 35 36 39

CATCHGRO

(111) 1667730
(151) 14.04.2022
(540)

(111) 1667769
(151) 02.07.2021
(540)

(732) Huawei Technologies
Co., Ltd.
(511) 09
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(732) CAMP S.P.A.
COSTRUZIONE
ARTICOLI MONTAGNA
PREMANA
(511) 01 06 08 09 18 20
22 24 25 28 37 41
(111) 1667807
(151) 30.12.2021
(540)

(540)

(540)

(732) Global Ordnance
Trading Inc.
(511) 35

(732) Berner Trading
Holding GmbH
(511) 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 16
17 19 20 21 22 25 27
35 36 37 39 40 41 42

(111) 1667911
(151) 20.04.2022
(540)

UMBRELLA
REAL ESTATE

(732) Koppert B.V.
(511) 01 05
(111) 1668214
(151) 29.03.2022
(540)

(111) 1668102
(151) 06.12.2021
(540)

(732) Julie Lenz
(511) 35 36 37
(732) Atlantic Droga
Kolinska, Živilska
industrija, d.o.o.
(511) 16 29 41

(732) WM. WRIGLEY JR.
COMPANY
(511) 30

(111) 1667952
(151) 12.04.2022
(540)

(111) 1668231
(151) 01.04.2022
(540)

BIOSIMETER
(111) 1667816
(151) 11.02.2022
(540)

(732) HIREF S.P.A.
(511) 11 37
(111) 1667868
(151) 14.03.2022
(540)

EdgeSimple
(732) Robert Bosch Power
Tools GmbH
(511) 07 08
(111) 1667907
(151) 26.01.2022
(540)

(732) NATURALIS, d.o.o.
(511) 16 32 35
(111) 1667910
(151) 13.04.2022

(732) Novartis AG
(511) 38 41 42
(111) 1667961
(151) 26.01.2022
(540)

(732) Obschestvo s
ogranichennoi
otvetstvennostju "Set datatsentrov "Selektel"
(511) 09 16 28 38 41 42
(111) 1668044
(151) 29.12.2021
(540)

(732) AV COSMETICS
EOOD
(511) 03 35
(111) 1668133
(151) 10.01.2022
(540)

(111) 1668234
(151) 31.03.2022
(540)
(732) smart Automobile
Co., Ltd.
(511) 11
(111) 1668175
(151) 06.04.2022
(540)
(732) Tama Group
(511) 16 22

EMCC
(732) EUROPEAN
MENTORING &
COACHING COUNCIL,
Internationale vereniging
zonder winstoogmerk
(511) 35 41 42
(111) 1668056
(151) 08.10.2021

(732) DURANTE ADESIVI
S.p.A.
(511) 01 16

(732) SC PEHART TEC
GRUP SA
(511) 16

(111) 1668235
(151) 01.04.2022
(540)

(111) 1668202
(151) 25.03.2022
(540)

TRIANUM
180

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/7
Intellectual Property Gazette 2022/7
(732) DURANTE ADESIVI
S.p.A.
(511) 01 16
(111) 1668236
(151) 01.04.2022
(540)

DURANTEADESI
VI
(732) DURANTE ADESIVI
S.p.A.
(511) 01 16

(540)

Ж
(540)

TECHNO FRUIT
COLOR
(732) SHANGHAI M&G
STATIONERY INC.
(511) 02 09 11 18 28 35
(111) 1668314
(151) 08.04.2022
(540)

(732) AGF88 HOLDING
Srl
(511) 03
(111) 1668370
(151) 25.01.2022
(540)

EMBLA
(111) 1668246
(151) 24.05.2022
(540)

(732) Volvo Car
Corporation
(511) 12

HILLSDALE
(732) HILLSDALE
FURNITURE LLC
(511) 20
(111) 1668255
(151) 24.05.2022
(540)

(111) 1668346
(151) 04.03.2022
(540)

(732) VAN PUR S. A.
(511) 32

(732) ÖZDÖKEN TARIM
MAKİNALARI SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 07

(111) 1668265
(151) 08.05.2022
(540)

(111) 1668358
(151) 22.11.2021
(540)

VAN PUR

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu "Zdorovit"
(511) 05 29 30 32
(111) 1668286
(151) 16.11.2021
(540)

(732) NZD MOBİLYA İÇ
VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 20 24
(111) 1668289
(151) 22.12.2021

ЗИС / RS / IPO

(732) İHLAS HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 09 16 35 36 37 38
39 41 42 44
(111) 1668363
(151) 06.05.2022
(540)

(732) Beijing Jingheng
Tengwei Kejian Trade Co., Ltd.
(511) 09

(732) ARTEMISIA S.R.L.
(511) 25 35
(111) 1668472
(151) 12.03.2022
(540)

LIBERTY
ORCHARDS
(732) KDV SPORT PTY
LTD
(511) 30
(111) 1668475
(151) 17.03.2022
(540)

(732) Heureka Group a.s.
(511) 09 16 35 36 38 42
(111) 1668410
(151) 14.01.2022
(540)

(732) Takeda
Pharmaceutical Company
Limited
(511) 41 44
(111) 1668411
(151) 02.03.2022
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennostiyu "VZV"
(511) 25
(111) 1668476
(151) 17.03.2022
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoi
otvetstvennostiyu "VZV"
(511) 25
(111) 1668481
(151) 04.04.2022
(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 35 36 41
(111) 1668437
(151) 15.11.2021
(540)

GRAND DUKE

URAGAN
(732) Prehrambena
industrija VINDIJA d.d.
(511) 32
(111) 1668519
(151) 20.04.2022
(540)

(732) Mindaugas Vaitkunas
(511) 03 05 30 32 34
(111) 1668465
(151) 07.03.2022
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1668532
(151) 22.04.2022

(111) 1668368
(151) 03.05.2022
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(540)

CONTI
(732) Wienerberger AG
(511) 19
(111) 1668533
(151) 11.05.2022
(540)

(732) Prehrambena
industrija VINDIJA d.d.
(511) 32
(111) 1668600
(151) 14.04.2022
(540)

HIFA
(732) HIFA-PETROL d.o.o.
Sarajevo
(511) 01 03 04 05 30 32

(732) Wienerberger AG
(511) 06 09 19 38 42

(111) 1668737
(151) 30.03.2022
(540)

(540)

(732) Shenzhen Meilaiya
Technology Co., Ltd.
(511) 10
(111) 1668748
(151) 11.10.2021
(540)

(732) ROBERTO
CAVALLI S.P.A.
(511) 14
(111) 1668799
(151) 13.04.2022
(540)

(111) 1668617
(151) 17.03.2022
(540)

(111) 1668553
(151) 06.05.2022
(540)

(732) Shitai Still
Agricultural Products Co.,
Ltd.
(511) 30
(111) 1668566
(151) 17.05.2022
(540)

VIORTAXA
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1668577
(151) 19.08.2021
(540)

(732) Von Roll Holding AG
(511) 01 02 17 35
(111) 1668680
(151) 20.04.2022
(540)

Fun Bites

(732) DEVA HOLDING
ANONIM SIRKETI
(511) 05 10 35 36 42
(111) 1668750
(151) 28.04.2022
(540)

DAUNTLESS

(732) INABA SHOKUHIN
CO., LTD.
(511) 31

(732) Alcon Inc.
(511) 10

(111) 1668684
(151) 03.04.2022
(540)

(111) 1668753
(151) 18.01.2022
(540)

(732) Wuhan Congou Tea
Industry Co., LTD
(511) 30

(732) İSMET KIZILKAYA
(511) 18 25 35
(111) 1668599
(151) 04.04.2022
(540)

182

(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05 10

(111) 1668896
(151) 27.04.2022
(540)

VISIONA
(732) XXXLutz Marken
GmbH
(511) 11 16 18 20 21 24
(111) 1668908
(151) 13.05.2022
(540)

L'OREAL PARIS
REVERSE
DRYNESS

(111) 1668697
(151) 13.04.2022
(540)

SWP RINOSUN

(732) "KONSTANTIN
2004" AD
(511) 29 30 32

(732) Bened Biomedical
Co.,Ltd.
(511) 05 29
(111) 1668796
(151) 21.03.2022

(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1668920
(151) 21.04.2022

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1668978
(151) 29.04.2022
(540)

Ж
(732) JAQUAR &
COMPANY PRIVATE
LIMITED
(511) 11
(111) 1669137
(151) 19.11.2021
(540)

(732) Evolabel AB
(511) 07 09 16
(111) 1668941
(151) 15.09.2021
(540)

(732) Herbana d.o.o.
(511) 03 05 29
(111) 1668962
(151) 05.11.2021
(540)

HONOR Magic
Wing
(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1668971
(151) 16.02.2022
(540)

(732) RIGONI DI ASIAGO
S.R.L.
(511) 29
(111) 1669002
(151) 23.03.2022
(540)

ELEGANCE IS A
JOURNEY. AIR
FRANCE
(732) Société Air France
(511) 35 38 39
(111) 1669036
(151) 03.05.2022
(540)

GOLFETTA
(732) GOLFERA IN
LAVEZZOLA S.p.A.
(511) 29
(111) 1669051
(151) 02.03.2022
(540)

AIRPHYSIO
(732) AIRPHYSIO IP
HOLDING PTY LTD
(511) 10
(732) Jil Sander GmbH
(511) 18 25

(111) 1669054
(151) 11.04.2022
(540)

(732) Telewizja Polska S.A.
(511) 09 16 25 28 35 38
41 42
(111) 1669138
(151) 19.11.2021
(540)

(732) Telewizja Polska S.A.
(511) 09 16 25 28 35 38
41 42
(111) 1669176
(151) 21.02.2022
(540)

Soofty Line
(732) Ary Rabati
(511) 32
(111) 1669199
(151) 24.02.2022
(540)

(732) Appvestor ApS
(511) 35 36 42

ЗИС / RS / IPO

HUAWEI WATCH
Buds
(732) HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09 14
(111) 1669210
(151) 01.04.2022
(540)

AirVOOC
(732) GUANGDONG
OPPO MOBILE
TELECOMMUNICATION
S CORP., LTD.
(511) 09
(111) 1669220
(151) 15.03.2022
(540)

ABOXOMA
(732) KRKA, tovarna
zdravil, d.d., Novo mesto
(511) 05
(111) 1669269
(151) 16.03.2022
(540)

DOLPH'S
(732) Von Roll Holding AG
(511) 01 02 17 35

(732) Sanus X GmbH
(511) 09 35 38 41 44 45

(111) 1669282
(151) 05.04.2022
(540)

(111) 1669200
(151) 24.02.2022
(540)
(732) Nikita Zhasminov
Zikovski
(511) 09 37 42

(111) 1668973
(151) 10.02.2022
(540)

Appvestor

(111) 1669207
(151) 01.04.2022
(540)

(732) Sanus X GmbH
(511) 09 35 38 41 44 45

(111) 1669290
(151) 04.05.2022
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(540)

(732) NOVARTIS AG
(511) 05

(540)

(111) 1669403
(151) 15.04.2022
(540)

DERZHAVA
(732) MAVIVE S.P.A.
(511) 03
(111) 1669291
(151) 13.04.2022
(540)

(732) FJ Dynamics
Technology Co., Ltd.
(511) 07 09 12 38 42
(111) 1669331
(151) 30.12.2021
(540)

(732) Scientific and
Production Enterprise
«HETMAN» Limited
Liability Company
(511) 33

(732) REPLY S.P.A.
(511) 09 35 41 42

(732) L'OREAL
(511) 03

(111) 1669534
(151) 07.03.2022
(540)

(111) 1669638
(151) 25.04.2022
(540)

(732) Shandong Lanmai
Enterprise Management
Service co.,Ltd.
(511) 29
(732) KONZUM plus d.o.o.
(511) 04 11 18 20 21 24
25 29 30 31 32 33 34
(111) 1669542
(151) 28.04.2022
(540)

(111) 1669679
(151) 18.05.2022
(540)

(732) LA NORMANDISE
(511) 31
(111) 1669682
(151) 10.12.2021
(540)

(111) 1669430
(151) 02.02.2022
(540)

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1669434
(151) 09.05.2022
(540)

(111) 1669392
(151) 21.02.2022
(540)
(732) LABIANA LIFE
SCIENCES, S.A.
(511) 05
(111) 1669475
(151) 03.03.2022

184

(732) Metalube Limited
(511) 04

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

(111) 1669357
(151) 14.04.2022
(540)

ESSIE STAY
LONGER

(111) 1669428
(151) 02.02.2022
(540)

(111) 1669429
(151) 02.02.2022
(540)

(732) ZENISKIN
Esthétique et cabinet
thérapeutique, A. Sava
(511) 03 05 41 44

(111) 1669616
(151) 18.05.2022
(540)

(732) SkiStar AB
(511) 16 25 28 30 32 41
43
(111) 1669559
(151) 18.05.2022
(540)

(732) ELKA S.A.,
(511) 29 30
(111) 1669686
(151) 13.04.2022
(540)

ON A ROLL
(732) L'OREAL
(511) 03

ЗИС / RS / IPO
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(732) Global Military
Products Inc.
(511) 35 40 42

(732) Bausch Health Ireland
Limited
(511) 05

(111) 1669705
(151) 15.04.2022
(540)

(111) 1669812
(151) 08.04.2022
(540)

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

(732) Bausch Health Ireland
Limited
(511) 05

(111) 1669706
(151) 15.04.2022
(540)

(111) 1669836
(151) 02.05.2022
(540)

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

(732) ARKEMA FRANCE
(511) 01 16 17 42

(111) 1669727
(151) 28.01.2022
(540)

(732) BAKOMA Sp. z o.o.
(511) 29 30
(111) 1669749
(151) 16.11.2021
(540)

DÜBÖR
(732) Horst Groneweg
(511) 01 03 04 07 29 30
37 42
(111) 1669781
(151) 21.01.2022
(540)

(732) Onmobile Global
Limited
(511) 09 41 42
(111) 1669811
(151) 08.04.2022
(540)

MIFOMET

ЗИС / RS / IPO

Ж

(111) 1669959
(151) 08.06.2022
(540)

VILLON LE
SERPENT
(732) Villon International
LLC
(511) 33
(111) 1669974
(151) 02.05.2022
(540)

LIP LOVIN
(732) Bora Creations S.L.
(511) 03
(111) 1669981
(151) 06.05.2022
(540)

(111) 1669839
(151) 03.05.2022
(540)

(111) 1670001
(151) 28.03.2022
(540)

(732) GUANGZHOU
WANG LAO JI GREAT
HEALTH INDUSTRY CO.,
LTD.
(511) 32
(111) 1670004
(151) 04.05.2022
(540)

(732) Amica Handel i
Marketing Sp. z o.o.
(511) 07 11

AAKINBEV
(732) Novartis AG
(511) 05
(111) 1669846
(151) 04.05.2022
(540)

(732) FJ Dynamics
Technology Co., Ltd.
(511) 07 09

(111) 1670016
(151) 22.02.2022
(540)
(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09

SKY SILVER
(732) Japan Tobacco Inc.
(511) 34

(111) 1669986
(151) 16.05.2022
(540)

NEWLUX

(111) 1669925
(151) 06.04.2022
(540)

(732) Medytox Inc.
(511) 05

(732) Navasard Limited
(511) 41 42

(111) 1670000
(151) 13.04.2022
(540)

(111) 1669958
(151) 08.06.2022
(540)

LE SERPENT
(732) Villon International
LLC
(511) 33

(732) Eastern Company
S.A.E
(511) 34
(111) 1670041
(151) 27.12.2021
(540)

Natuvera
(732) LC WAİKİKİ
MAĞAZACILIK
HİZMETLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 03 18 25 35
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(111) 1670048
(151) 06.05.2022
(540)

(540)

(540)

(732) Renault s.a.s
(511) 12 35 36
(732) Heshan Empolo
Sanitary Ware Co.,Ltd.
(511) 11
(111) 1670052
(151) 19.04.2022
(540)

eneroc
(732) Eneroc New Energy
Technology Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1670053
(151) 26.04.2022
(540)

KIDTRAYZE
(732) Fresenius Kabi AG
(511) 05

(111) 1670159
(151) 01.03.2022
(540)

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03 35
(111) 1670080
(151) 26.01.2022
(540)

(111) 1670218
(151) 23.03.2022
(540)

(732) AGC Inc.
(511) 01 17

(732) ACOLIN Holding AG
(511) 36

(732) MeiShang (GZ)
Cosmetics Co., Ltd.
(511) 03 05 35 44
(111) 1670260
(151) 18.01.2022
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1670272
(151) 18.03.2022
(540)

(111) 1670138
(151) 12.04.2022

(111) 1670277
(151) 18.05.2022

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

(111) 1670476
(151) 05.05.2022
(540)

Waya Biotic

(732) ASA Sp. z o.o.
(511) 03 05
(111) 1670240
(151) 24.03.2022
(540)

(111) 1670414
(151) 22.04.2022
(540)

(111) 1670313
(151) 28.04.2022
(540)

(111) 1670342
(151) 07.04.2022
(540)

(732) WUHAN
INSTITUTE OF
BIOLOGICAL
PRODUCTS CO.,LTD. and
BEIJING INSTITUTE OF
BIOLOGICAL
PRODUCTS CO.,LTD.
(511) 05

186

(732) Lanolips Pty Ltd
(511) 03 35

(732) Motip Dupli B.V.
(511) 01 02 03 04 06

(111) 1670068
(151) 25.05.2022
(540)

DARE TO
EXPLORE

(732) GINLONG
TECHNOLOGIES
CO.,LTD.
(511) 09

(732) Six Continents
Limited
(511) 35
(111) 1670375
(151) 17.11.2021
(540)

FINN LAMEX
(732) Finn Lamex Safety
Glass Oy
(511) 12 19 21 42

(732) MEDIS INTAGO,
investiranje in
gospodarjenje, d.o.o.
(511) 05 29 30
(111) 1670485
(151) 12.05.2022
(540)

SPACEMAN
(732) SHENZHEN IVPS
TECHNOLOGY CO.LTD.
(511) 34
(111) 1670486
(151) 09.06.2022
(540)

(111) 1670376
(151) 30.12.2021
(540)

BTL
(732) BTL Industries
(511) 10 44
(111) 1670378
(151) 25.01.2022
(540)

(732) Qingdao Yingli
Machinery Co., Ltd.
(511) 06
(111) 1670516
(151) 13.04.2022
(540)

(732) KRONOSPAN
ORMAN ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 35

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1670526
(151) 08.06.2022
(540)

(111) 1670593
(151) 09.03.2022
(540)

(732) STACCATO 2011,
LLC
(511) 35

EffectaMatt
(732) KARALİ ÇAY
SANAYİ TİCARET VE
GIDA PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 29 30 35
(111) 1670630
(151) 29.04.2022
(540)

FORVET
(732) TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a. s.
(511) 06 40
(111) 1670541
(151) 19.10.2021
(540)

(732) FORVET S.P.A.
COSTRUZIONE
MACCHINE SPECIALI
(511) 07

(732) Horst Groneweg
(511) 01 03 04 07 29 30
37 42

WeTask
(732) Huawei Technologies
Co., Ltd.
(511) 09 38 41 42

ЗИС / RS / IPO

(111) 1670827
(151) 08.04.2022
(540)

(732) L I N E T spol. s r.o.
(511) 10 20
(111) 1670753
(151) 21.04.2022
(540)

(732) Hebei Nihewan
Agricultural Development
Co.,Ltd
(511) 30

Cecolin
(732) Xiamen Innovax
Biotech Co., Ltd.
(511) 05

(111) 1670858
(151) 24.02.2022
(540)

(111) 1670770
(151) 01.06.2022
(540)

(732) Everris International
B.V.
(511) 01
(111) 1670786
(151) 20.12.2021
(540)

(732) INPACS GmbH
(511) 09 10 25
(111) 1670879
(151) 01.04.2022
(540)

(732) Fields of Europe
(FOE) gGmbH
(511) 29 30 31

(732) GASTLAND s. r. o.
(511) 29

(111) 1670734
(151) 07.04.2022
(540)

(111) 1670882
(151) 19.05.2022
(540)

MediMatt
(111) 1670563
(151) 26.11.2021
(540)

(732) CHIESI
FARMACEUTICI S.P.A.
(511) 05

EQO-X
(111) 1670654
(151) 11.05.2022
(540)

(732) Inostrannoe
proizvodstvennoe unitarnoe
predpriyatie "IBA IT Park"
(511) 09 35 36 38 42
(111) 1670544
(151) 16.11.2021
(540)

(732) L I N E T spol. s r.o.
(511) 10 20
(111) 1670736
(151) 07.04.2022
(540)

STACCATO 368

(111) 1670537
(151) 08.10.2021
(540)

Ж

(732) L I N E T spol. s r.o.
(511) 10 20
(111) 1670735
(151) 07.04.2022
(540)

(732) Vaillant GmbH
(511) 06 07 09 11 35 37
38 39 42
(111) 1670815
(151) 01.06.2022
(540)

FERRIPROX

ViskoMatt
187
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(732) Marijana Andrić
Marijanović
(511) 33

(732) Shandong Anying
Health Food Co., Ltd.
(511) 33

111) 1670884
(151) 19.05.2022
(540)

(111) 1670924
(151) 09.06.2022
(540)

TIDEL
(732) Tidel Engineering, L.P.
(511) 09
(111) 1670951
(151) 21.12.2021
(540)
(732) Marijana Andrić
Marijanović
(511) 33
(111) 1670889
(151) 02.05.2022
(540)

SHINE BOMB

FRESHAPE
(732) Freshape SA
(511) 01 06 07 09 11 16
19 20 21 31 35 36 38
40 41 42 43
(111) 1670964
(151) 19.01.2022
(540)

(732) ZHEJIANG RAGGIE
IMP & EXP CO.,LTD
(511) 09
(111) 1670970
(151) 04.02.2022
(540)

(732) Guilin Woodpecker
Medical Instrument Co., Ltd.
(511) 10
(111) 1670900
(151) 31.03.2022
(540)

airwool
(732) ORMO YÜN İPLİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 23
(111) 1671046
(151) 01.03.2022
(540)

(732) Motip Dupli B.V.
(511) 01 02 03 04 06
(111) 1671057
(151) 17.09.2021
(540)

CHRISTMAS PIG

(732) Bora Creations S.L.
(511) 03
(111) 1670899
(151) 22.04.2022
(540)

(540)

PIKACHU

(732) Shastan Limited
(511) 09 14 16 18 21 24
25 28 30 32 35 41 42
45
(111) 1671081
(151) 22.09.2021
(540)

(732) CARERO s.r.o.
(511) 03 05 08 09 10 11
12 16 18 20 21 24 25
27 28 35

(732) Nintendo Co., Ltd.
(511) 03 05 09 11 12 14
15 16 18 20 21 24 25
26 27 28 29 30 32 38
41 43

(111) 1671115
(151) 18.03.2022
(540)

(111) 1670977
(151) 09.05.2022
(540)

(732) FT AG
(511) 09 37 40 42

(732) Willy A. Bachofen
AG
(511) 07 09 11
(111) 1671125
(151) 06.05.2022
(540)

(732) Midea Group Co.,
Ltd.
(511) 11
(111) 1671127
(151) 02.03.2022
(540)

(732) NMC, société
anonyme
(511) 19 20 27
(111) 1671174
(151) 27.04.2022
(540)

(732) KIRIN HOLDINGS
KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Kirin
Holdings Company,
Limited)
(511) 01

OZONIT
(732) ECOLAB
Deutschland GmbH
(511) 05
(111) 1671010
(151) 17.02.2022
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(111) 1671120
(151) 12.05.2022
(540)

WAB IMPA°CT
REACTOR

ЗИС / RS / IPO
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 684518
(540)

(732) Best in Parking &
Real Estate AG
(511) 36 39

(732) LABORATORIOS
BABE, S.L.
(511) 03 05 35

(732) Vandemoortele Lipids
(511) 29 30

(111) 940211
(540)

(111) 1115065
(540)

FRIULSIDER
(111) 1661936
(540)

(111) 1219179
(540)

(732) FRIULSIDER S.P.A.
(511) 06 19 20

(732) BEAUTY
INTERNATIONAL Société
Anonyme (SA)
(511) 03 14 35

(111) 785704
(540)

gamma
(732) Coinbase, Inc.
(511) 35 42
(111) 793738
(540)

(732) Wörwag Pharma
GmbH & Co.KG
(511) 03 05
(111) 1653349
(540)

FOME
(732) COSMETIC
CENTER S.R.L.
(511) 03
(111) 841847
(540)

(732) Fixit Trockenmörtel
Holding AG
(511) 01 07 17 19 37
(111) 1638204
(540)

HYDRAMINE
(732) Beiersdorf AG
(511) 01 03
(111) 888064
(540)

(732) CUPPONE F.LLI
SRL
(511) 07 11

(111) 1274873
(540)

(111) 1118301
(540)

BABY BREZZA
(732) BABY BREZZA
ENTERPRISES LLC
(511) 07 11 21
(111) 1128512
(540)

(732) Klásek Trading s.r.o.
(511) 13 41
(111) 1404295
(540)

SCHIZO
(732) CLE Brands, LLC
(511) 34

(732) GALLERIA S.r.l.
(511) 03 18 25
(111) 855136
(540)

(732) PAMES
AYAKKABICILIK
İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 25

(732) Solutions Beyond
Technologies Inc.
(511) 35 42
(111) 1031431
(540)

AGOCEL
(732) CHT Germany GmbH
(511) 01 02 03 04

(732) HOTREC, Hotels,
Restaurants and Cafés in
Europe AISBL en abrégé
HOTREC Association
Internationale
(511) 35 41 43 45

(111) 1425005
(540)

(732) ITALGRANITI
GROUP S.p.A.
(511) 19

(111) 1177060
(540)
(111) 1488862
(540)

(111) 1098654
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(732) Klásek Trading s.r.o.
(511) 13 28 41

(732) Aramara Beauty LLC.
(511) 03

(111) 1491915
(540)

(111) 1566605
(540)

Sectum
(732) Kirin Holdings
Kabushiki Kaisha (also
trading as Kirin Holdings
Company, Limited)
(511) 05
(111) 1514453
(540)

HOMIX
(732) ENEL S.P.A.
(511) 09 37 38 42

(732) BERGER & KRAFT
MEDICAL Sp. z o. o.
(511) 10 44
(111) 1568065
(540)

ZAFFIRO
(732) BERGER & KRAFT
MEDICAL Sp. z o. o.
(511) 03 10 44
(111) 1574103
(540)

(111) 1526113
(540)

(111) 1598504
(540)

(111) 1020342
(540)

FEXUCLUE
(732) DAEWOONG
PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.
(511) 05
(111) 1599630
(540)

(732) Rituals International
Trademarks B.V.
(511) 03 04 05 14 21 24
25 29 30 32 35 44

HOODRICH
(732) Hoodrich Limited
(511) 18 25 35
(111) 1618879
(540)

NEOCHROMES
(732) Indizen Optical
Technologies S.L.U.
(511) 09
(111) 1636442
(540)

(732) ŠKODA AUTO a.s.
(511) 12
(111) 1557602
(540)

(732) CLE Brands, LLC
(511) 34
(111) 1578243
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
«BEAUTY BRANDS»
(511) 03 44

LUXOFT
(732) PIAGGIO & C.
S.P.A.
(511) 12 18 21 24 25
(111) 1558427
(540)

(732) Luxoft Global
Operations GmbH
(511) 35 42
(111) 1596125
(540)

PLASMA IQ
(732) BERGER & KRAFT
MEDICAL Sp. z o. o.
(511) 10 44
(111) 1562015
(540)

Glow Recipe

190

(111) 968004
(540)

ESA
(732) AŽD Praha s.r.o.
(511) 09
(111) 1018878
(540)

(732) RAINBOW S.P.A.
(511) 03 09 12 14 15 16
18 20 21 24 25 26 28
29 30 32 35 41

A SHROPSHIRE
LAD
(732) David Austin Roses
Limited
(511) 31

ЗИС / RS / IPO
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention

191

Гласник интелектуалне својине 2022/7
Intellectual Property Gazette 2022/7

Д

РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11639
(51) 24-01
(21) Д-92/2021
(15)11.3.2022.
(22) 27.9.2021.
(30) Д-92/2021 27.9.2021.RS
(28) 1
(54) KAČKET SA ČEŠLJASTIM ELEKTRODAMA
(73) mBrainTrain d.o.o, Савска 19Г/3, 11000 Београд Савски венац, RS;
(72) RADULOVIĆ Danko, 11000 Beograd, RS,
MIJOVIĆ Pavle, 11000 Beograd, RS

(11) 11641
(51) 07-07
(21) Д-1/2022
(15) 28.3.2022.
(22) 5.1.2022.
(30) 8617492 15.7.2021. EM
(28) 4
(54) KORPA ZA KUĆNU UPOTREBU (4)
(73) ALBERO FORTE COMPOSITE, S.L., C/ PARAJE
PARTIDA DE LA MARJAL, 61, 03450 - BANYERES
DE MARIOLA (ALICANTE), ES
(72) ALBERO FORTE CARLOS, C/ PARAJE
PARTIDA DE LA MARJAL, 61, 03450 - BANYERES
DE MARIOLA (ALICANTE), ES.
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd, RS

(11) 11640
(51) 06-01
(21) Д-7/2022
(15) 23.3.2022.
(22) 20.1.2022.
(30) Д-7/2022 20.1.2022.
(28) 1
(54) VIŠENAMENSKA DEČIJA STOLICA
(73) ŠURJANAC Žarko, Braće Gavrilović 26, 11275
Boljevci, Beograd, RS
(72) ŠURJANAC Žarko, Braće Gavrilović 26, 11275
Boljevci, Beograd, RS
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(11) 11642
(51) 09-07
(21) Д-2/2022
(15) 28.3.2022.
(22) 5.1.2022.
(30) 8617526 15.7.2021. EM
(28) 1
(54) KOPČA ZA POKLOPAC ZA POSUDE
(73) ALBERO FORTE COMPOSITE, S.L., C/ PARAJE
PARTIDA DE LA MARJAL, 61, 03450 - BANYERES
DE MARIOLA (ALICANTE), ES
(72) ALBERO FORTE CARLOS, C/ PARAJE
PARTIDA DE LA MARJAL, 61, 03450 - BANYERES
DE MARIOLA (ALICANTE), ES.
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd, RS

Д

(11) 11644
(51) 32-00
(21) Д-4/2022
(15) 28.3.2022.
(22) 5.1.2022.
(30) 8617492 15.7.2021. EM
(28) 1
(54) ŠARA ZA KORPU ZA KUĆNU UPOTREBU
(73) ALBERO FORTE COMPOSITE, S.L., C/ PARAJE
PARTIDA DE LA MARJAL, 61, 03450 - BANYERES
DE MARIOLA (ALICANTE), ES
(72) ALBERO FORTE CARLOS, C/ PARAJE
PARTIDA DE LA MARJAL, 61, 03450 - BANYERES
DE MARIOLA (ALICANTE), ES.
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd, RS

(11) 11643
(51) 09-03
(21) Д-3/2022
(15) 28.3.2022.
(22) 5.1.2022.
(30) 8617526 15.7.2021. EM
(28) 1
(54) POKLOPAC ZA POSUDE
(73) ALBERO FORTE COMPOSITE, S.L., C/ PARAJE
PARTIDA DE LA MARJAL, 61, 03450 - BANYERES
DE MARIOLA (ALICANTE), ES
(72) ALBERO FORTE CARLOS, C/ PARAJE
PARTIDA DE LA MARJAL, 61, 03450 - BANYERES
DE MARIOLA (ALICANTE), ES.
(74) PETOŠEVIĆ D.O.O., Bulevar oslobođenja 87,
11040 Beograd, RS

ЗИС / RS / IPO
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА
Termination of Validity of Registered Designs
Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.12.2021. - 15.01.2022.године:
Дизајн број 11179 чији је носилац UNIPLAST
d.o.o., Suvo polje bb, 32212 Preljina, RS, престао је да
важи дана 23.12.2021. године.
Дизајн број 11180 чији је носилац UNIPLAST
d.o.o., Suvo polje bb, 32212 Preljina, RS, престао је да
важи дана 23.12.2021. године.
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СЕЗОНСКА ШКОЛА ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ОРГАНИЗОВАНА ОД СТРАНЕ
РЕГИОНАЛНЕ ШКОЛЕ ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ (RESPA)
Тирана, од 9. до 13. маја 2022. године
ИЗВЕШТАЈ
Драгана Перишић, самостални саветник у Групи за међународну сарадњу и европске интеграције
Сезонска школа за приступање Европској унији је
организована од стране RESPA, у Тирани, у периоду
од 9. до 13. маја 2022. године. Овој обуци су
присуствовали представници Северне Македоније,
Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије.
Из Србије су два представника присуствовала овој
обуци, представник Министарства за заштиту
животне средине за Преговарачко поглавље 27 и
представник Завода за интелектуалну својину за
Преговарачко поглавље 7. Испред Завода за
интелектуалну својину, овој обуци је присуствовала
Драгана Перишић, самостални саветник у Заводу за
интелектуалну својину.
Општи циљ ове обуке је био окупљање
представника органа државне управе земаља
Западног Балкана ради размене искустава, знања и
идеја, као и дискутовање о тренутним и будућим
изазовима приступних преговора са Европском
унијом у одређеним преговарачким поглављима.
Посебан циљ ове обуке је био унапређење знања и
професионалних вештина учесника, пре свега из
Албаније, Северне Македоније и Босне и
Херцеговине, који обављају послове који се односе
на процес приступања Европској унији.
Током обуке су истакнути значај Европске
уније, али и изазови са којима се она сусреће.
Европска унија се сматра темељем стабилности и
напретка у Европи. Међутим, у току прошле
деценије многе државе чланице Европске уније су се
суочиле са значајним економским потешкоћама и
променама у друштву. Притисак економских
проблема и друштвене промене су допринеле
порасту броја популистичких партија, од којих
одређене имају „ЕУ скептичан“ став. Такав тренд је
негативно утицао на способност Европске уније да
се бори са унутрашњим и спољашњим изазовима.
Међу значајнијим изазовима су излазак Велике
Британије из Европске уније, демократија и
владавина права у Пољској, Мађарској и осталим
чланицама ЕУ, миграције, терористичке претње,
климатске промене, ситуација са COVID-ом и рат у
Украјини.
Истакнуто је да један од одговора на тренутне
изазове може бити концепт „варијабилне геометрије
ЕУ“, који представља идеју да се различити делови
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ЕУ могу интегрисати на различите начине, што и
представља реалност ЕУ. Државници 27 држава
чланица ЕУ су усвојили Римску декларацију 2017.
године у којој је изложена заједничка визија
будућности Европе. У Декларацији су наглашени
јединство и солидарност у ЕУ, али усмерени ка
интеграцијама на различитим нивоима у будућности.
Кратак преглед значајних догађаја у процесу
приступања Србије ЕУ је био презентован током
обуке. Неки од значајнијих догађаја су: Србија је 22.
децембра 2009. године поднела пријаву за чланство у
ЕУ, 12. октобра 2011. године Европска комисија је
дала препоруку да се Србији одобри статус
кандидата за чланство, 1. марта 2012. године Србији
је одобрен статус државе кандидата, 28. јуна 2013.
године Европски савет је одлучио да започне
преговоре са Србијом у јануару 2014. године, 21.
јануара 2014. године је одржана прва Међудржавна
конференција у Бриселу, која је званично обележила
почетак преговора Србије за чланство у ЕУ.
Истакнуто је да је након осам година преговарања за
чланство у ЕУ, 22 преговарачка поглавља отворено,
од којих је два привремено затворено.
Представљена је такође нова структура
преговарања у оквиру државне управе у Србији.
Тело Координација преговора је заменило раније
Координационо тело за приступање ЕУ и Савет
Координационог тела, Преговарачки тим је замењен
Тимом за подршку преговорима, позиција
Председник Преговарачког тима је укинута, а
установљена је улога Главног преговарача. У складу
са измењеном методологијом проширења ЕУ,
уведена су шест кластера, на чијем челу се налазе
координатори и по чијим упутствима поступају
релевантне преговарачке групе.
Током обуке, присутни су обавештени о
важним датумима за Црну Гору у процесу
приступања ЕУ и о структури државне управе
задуженој за вођење преговора за приступање ЕУ.
Црна Гора је започела преговоре за чланство у ЕУ
29. јуна 2012. године. На врху преговарачке
структуре у Црној Гори је Влада, испод које се
налази Колегијум за преговоре, затим постоје Савет
за
владавину
права,
Канцеларија
главног
преговарача, Преговарачка група са секретаријатом и
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радне групе. Интересантно је да Црна Гора, у оквиру
државне структуре за вођење преговора са ЕУ, има
посебан Савет за владавину права, формиран 2014.
године, који има 38 чланова и који надзире
испуњавање обавеза у преговарачки поглављима 23.
и 24. У мају 2020. године, Црна Гора је прихватила
измењену методологију преговора са ЕУ, али
имајући у виду да је једина држава кандидат за
чланство са отвореним свим поглављима, кластери
су за њу неприменљиви у смислу отварања
поглавља, али имају значај за идентификацију
заједничких мера и боље коришћење средстава IPA.
Током обуке је представљена кохезиона
политика ЕУ за период 2021-2027 чији су циљеви
стварање конкурентније Европе, смањење загађења,
повећање мобилности у Европи путем њеног бољег
повезивања, повећање друштвене инклузивности у
Европи и стварање Европе која би била ближа својим
грађанима. Експерт из Црне Горе је истакао да је
Црна Гора отворила Преговарачко поглавље 22 Регионална политика и координација структурних
инструмената и презентовао је тренутну ситуацију у
оквиру овог поглавља.
Током обуке, експерти из Србије и Црне Горе
су се сложили да је Преговарачко поглавље 27, које
се односи на животну средину, једно од
најзахтевнијих у преговарачком процесу и наведено
је да испуњавање свих стандарда у тој области
изискује
огромна
финансијска
средства.
Законодавство у оквиру Преговарачког поглавља 27
је изузетно обимно и чини отприлике трећину
правних тековина ЕУ. Ово преговарачко поглавље се
односи на области као што су квалитет ваздуха,
управљање отпадом, квалитет воде, заштита
природе, загађивање од стране индустрије и
управљање ризицима, климатске промене. Истакнуто
је да се не може очекивати да се било која држава
кандидат у ближој будућности у потпуности усклади
са прописима ЕУ у овој области. У овој области се
траже прелазне мере које морају бити ограничене у
времену и по обиму.
Црна Гора је отворила Преговарачко поглавље
27 у децембру 2018. године, а у фебруару 2021.
године је усвојила акциони план за испуњавање
мерила за затварање овог поглавља.
Што се тиче Србије, Европска комисија је у
децембру 2021. године отворила кластер 4 – Зелена
агенда и одрживо повезивање и самим тим и
Поглавље 27 за које је доставила Заједничку
преговарачку позицију са осам мерила које треба
Република Србија да испуни како би затворила
Поглавља 27.
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У погледу Преговарачког поглавља 24 –
Правда, слобода и безбедност, током обуке је
експерт из Црне Горе истакао да је Црна Гора
отворила ово поглавље у децембру 2013. године.
Подвучено је да, према прихваћеној новој
методологији проширења, ни једно поглавље не
може бити затворено док се прелазна мерила из
поглавља 23 и 24 не испуне. Заједничком позицијом
ЕУ је предвиђено укупно 38 прелазних мерила за
Преговарачко поглавље 24.
Током обуке је експерт из Црне Горе одржао
презентацију о стању преговора у Преговарачком
поглављу 7 – Право интелектуалне својине.
Истакнуто је да је ово поглавље Црна Гора отворила
у марту 2014. године. За затварање овог поглавља су
Црној Гори одређена мерила за затварање која се
односе на измене закона ради установљавања
режима исцрпљења права на нивоу ЕУ од дана
приступања ЕУ, измене закона у области ауторског
права и сродних права и у области патента ради
потпуног усклађивања са прописима ЕУ, као и на
обезбеђивање
довољних
административних
капацитета за регистрацију и спровођење права
интелектуалне својине. Истакнуто је да су протеклих
година закони у области права интелектуалне
својине углавном усклађени са правом ЕУ, да је
сарадња између надлежних институција ојачана, да
је унапређено спровођење права интелектуалне
својине, да су током година постепено ојачани
административни капацитети и инфраструктура
институција надлежних за права интелектуалне
својине,
да
је
ојачана
и
информатичка
инфраструктура, као и да је међународна сарадња на
задовољавајућем нивоу.
Србија је отворила Преговарачко поглавље 7 у
јуну 2017. године и може се закључити да су јој за
затварање овог поглавља одређена мерила која су
слична оним које има Црна Гора.
Током даље обуке, експерт из Црне Горе је
одржао презентацију о Преговарачком поглављу 14 –
Транспортна политика. Истакнуто је да је Црна Гора
отворила ово поглавље у децембру 2015. године.
Црној Гори су постављена мерила за затварање овог
поглавља која се, између осталог, односе на
усклађивање са правним тековинама ЕУ у погледу
друмског саобраћаја, права путника и ваздушног
саобраћаја, на обезбеђивање рада независног и
ефикасног регулаторног тела и тела за безбедност у
железничком саобраћају и на усклађеност са
стандардима ЕУ о безбедности.
О стању преговора у Преговарачком поглављу
21 – Транс-европске мреже у Црној Гори је
презентацију одржао експерт из ове области. Ово
поглавље је отворено у јуну 2015. године. У оквиру
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овог преговарачког поглавља, Црна Гора има обавезу
да испуни мерила која се односе на будућу трансевропску саобраћајну мрежу Црне Горе, листу
приоритетних пројеката у саобраћајном сектору и на
потребне институционалне и административне
капацитете.
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