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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
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(22)

Filing date of the application
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(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 18/00 (2018.01)
(11) 2021/0947 A1
B32B 5/16 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
(21) P-2021/0947
(22) 12.02.2021.
(54) POSTUPAK, UREĐAJ I PROIZVOD OD
BIOTIČKOG MATERIJALA NASTALOG OD
SIROVINA BOGATIH LIGNOCELULOZNIM
MATERIJALOM I HITINA POREKLOM OD
GLJIVA
(71) WHITE LEMUR DOO, Majke Angeline 10,
11000, Beograd, RS
(72) STANOJEVIĆ, Nikola, Oktobarske revolucije 33,
19350, Knjaževac, RS; ŽIVKOVIĆ, Danilo, Takovska
22, 11000, Beograd, RS; ĐORĐEVIĆ, Aleksandra,
Kozaračka 39, 37000, Kruševac, RS; CVETKOVIĆ,
Marko, Nedeljka Gvozdenovića 48/4, 11000, RS
(57) Predmetni pronalazak se odnosi na proizvodnju
biotičkog materijala poreklom od gljiva koristeći
sirovine bogate celulozom i ligninom kao polazne
sirovine i njegovu primenu u proizvodnji predmeta “joga
blok”, koji se koristi kao alat tokom praktikovanja joge.
Tehnički problem koji se rešava predmentim
pronalaskom je obezbeđivanje metode za efikasnu
proizvodnju biotičkog materijala poreklom od gljiva
upotrebom poljoprivrednog otpada, visokog sadržaja
lignina i celuloze, specifičnog procesa i kulture žive
gljive koja formira odgovarajuće jake primarne i
sekundarne hitinske strukture u miceliji, i njegova
primena za izradu Joga blokova. Patentna prijava opisuje
selekciju odgovarajućih sirovina, proces i opremu za
njihovu obradu, proces tretmana i uslove za dobijanje
odgovarajućih kvaliteta materijala i njihova obrada, kao i
primer primene predmentog procesa za izradu predmeta
„joga blok“ od materijala dobijenog predmetnim
procesom.
(54) PROCEDURE, DEVICE AND PRODUCT OF
BIOTIC MATERIAL FORMED FROM RAW
MATERIALS RICH IN LIGNOCELLULOSE
MATERIAL AND CHITINE ORIGINATING FROM
MUSHROOMS
(57) The present invention relates to the production of
biotic material derived from fungi using raw materials
rich in cellulose and lignin as starting materials and its
application in the production of the object "yoga block",
which is used as a tool during the practice of yoga. The
technical problem solved by the present invention is to
provide a method for efficient production of biotic
material derived from fungi using agricultural waste with
high lignin and cellulose content, a specific process and

ЗИС / RS / IPO

culture of live fungus forming appropriate strong
primary and secondary chitin structures in mycelium,
and its application to making Yoga blocks. The patent
application describes the selection of appropriate raw
materials, process and equipment for their processing,
treatment process and conditions for obtaining
appropriate quality materials and their processing, as
well as an example of application of the subject process
for making "yoga block" from materials obtained by the
subject process.
(51)

A61N 5/00 (2006.01)
(11) 2022/0678 A2
A61N 1/00 (2006.01)
A61N 2/00 (2006.01)
(21) P-2022/0678
(22) 18.07.2022.
(54) ELEKTRO I ULTRAZVUČNI STIMULATOR
LJUDSKIH MIŠIĆA BIOSTIMULATIVNIM
IMPULSIMA SA BEŽIČNIM PANIK TASTEROM
(71) MOMČILOVIĆ, NIKOLIĆ, Jasmina, Maksima
Gorkog 129, 11010 Beograd, RS
(72) MOMČILOVIĆ, NIKOLIĆ, Jasmina, Maksima
Gorkog 129, 11010, Beograd, RS
(57) Elektro i ultrazvučni stimulator ljudskih mišića
biostimulativnim impulsima sa panik tasterom sadrži
jedan elektro izlazni kanal sa jednom specijalnom
elektrodom od provodljivog silikona, koja predstavlja
neutralnu elektrodu i jedan izlaz za drajvovanje
ultrazvučne glave sa razdelnikom za izbor, mala ili
velika glava. Drugi pol elektrostimulatora je na
metalnom delu ultrazvučne glave koja se trenutno
koristi. Sastavljen je od softvera i hardvera modula
programatora sa displejem osetljivim na dodir na kojem
se bira program rada, zatim od analogne matične ploče
koja preko razdvojnog ulaznog kola, nakon prijema
signala iz programatora u uobličavaču, generiše
četvrtaste impulse male dužine trajanja, unapred
određene periode ponavljanja, zavisno od izabranog
programa, zatim ih obrađuje u kolima za slanje povorki
impulse u paketima, generiše visokofrekventne impulse
za rad ultrazvučnih glava, pojačava ih u dajverskom
modulu i preko feritnog trafoa drajvuje jednu od dve
ultrazvučne glave. Paketi impulse i pauza koji pogone
ultrazvučnu glavu su u specijalnom odnosu impuls
pauza. Biostimulativni, električni impulsi imaju oblik
visokih pozitivnih šiljaka kratkog trajanja sa niskim
negativnim zaobljenim šiljcima dužeg trajanja, tako da
kada se integrate površine ispod pozitivnih I negativnih
impulse signala dobiju se identične vrednosti suprotnih
znakova tako da se eventualno galvansko dejstvo na
mišiće totalno poništava.
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(54) ELECTRO-ULTRASONIC STIMULATOR FOR
MUSCLES WITH BIOSTIMULATING PULSES
WITH WIRELESS PANIC BUTTON
(57) Electro and ultrasonic stimulator of human muscles
with biostimulating pulses with panic button contains
one electrical output channel with one special electrode
of conductive silicone, which is a neutral electrode and
one output for driving the ultrasound head with a divider
to choose, small or large head. The other pole of the
electrostimulator is on the metal part of the ultrasound
head that is currently in use. It is composed of the
software and hardware of the programmer module with a
touch-sensitive display on which the work program is
selected, then from the analog motherboard which, after
receiving the signal from the programmer in the shaper,
generates square pulses of short duration, pre-determined
repetition periods, through a separate input circuit ,
depending on the selected program, then processes them
in circuits for sending processions of pulses in packets,
generates high-frequency pulses for the operation of
ultrasonic heads, amplifies them in the diver module and
drives one of the two ultrasonic heads via a ferrite
transformer. The pulse and pause packets that drive the
ultrasound head are in a special pulse-pause ratio.
Biostimulative, electrical impulses have the form of high
positive spikes of short duration with low negative
rounded spikes of longer duration, so that when the areas
under the positive and negative impulses of the signal
are integrated, identical values of opposite signs are
obtained, so that any galvanic effect on the muscles is
totally canceled.
(51)

A61N 5/00 (2006.01)
(11) 2022/0679 A2
A61N 1/00 (2006.01)
A61N 2/00 (2006.01)
(21) P-2022/0679
(22) 18.07.2022.
(54) ELEKTROMAGNETNI I LASERSKI
FOTODINAMIČKI STIMULATOR LJUDSKIH
MIŠIĆA BIOSTIMULATIVNIM IMPULSIMA SA
BEŽIČNIM PANIK TASTEROM
(71) MOMČILOVIĆ, NIKOLIĆ, Jasmina, Maksima
Gorkog 129, 11010, Beograd, RS
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(72) MOMČILOVIĆ, NIKOLIĆ, Jasmina, Maksima
Gorkog 129, 11010, Beograd, RS
(57) Elektromagnetni i laserski fotodimanički stimulator
ljudskih mišića biostimulativnim impulsima sa panik
tasterom sadrži N elektromagnetnih izlaznih kanala, kao i N
laserskih fotodinamičkih izlaznih kanala. Sastavljen je od
softvera i hardvera modula programatora sa displejem
osetljivim na dodir na kojem se bira program rada, zatim od
analogne matične ploče koja preko razdvojnog ulaznog kola,
nakon prijema signala iz programatora u uobličavaču,
generiše četvrtaste električne impulse male dužine trajanja,
unapred određene periode ponavljanja, zavisno od izabranog
programa, zatim ih obrađuje u kolima za slanje povorki
impulsa u paketima, zatim ih uobličava u bioelektromagnetne
impulse, u isto vreme generiše niskofrekventne impulse za
rad laserskih fotodinamičkih glava, pojačava ih u dajverskom
modulu i preko izlaza drajvuje N elektromagnetnih i laserskih
glava. Paketi impulsa i pauza koji pogone laserske
fotodinamičke glave su u određenom odnosu impuls pauza.
Biostimulativni, elektromagnetni impulsi imaju oblik visokih
pozitivnih šiljaka kratkog trajanja sa niskim negativnim
zaobljenim šiljcima dužeg trajanja, što im omogućuje
kratkotrajno jednopolarno namagnetisavanje tkiva tokom
terapije.

(54) ELECTROMAGNETIC AND LASER
PHOTODYNAMIC STIMULATOR FOR MUSCLES
WITH BIOSTIMULATING PULSES WITH
WIRELESS PANIC BUTTON
(57) Electromagnetic and laser photodynamic stimulator
of human muscles with biostimulating pulses with panic
button contains N electromagnetic output channels, as
well as N laser photodynamic output channels. It is
composed of the software and hardware of the
programmer module with a touch-sensitive display on
which the work program is selected, then of the analog
motherboard which, after receiving the signal from the
programmer in the shaper, generates square electrical
pulses of short duration, pre-determined periods, via a
separate input circuit repetitions, depending on the
selected program, then processes them in circuits for
sending pulses in packets, then forms them into
bioelectromagnetic pulses, at the same time generates
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low-frequency pulses for the operation of laser
photodynamic heads, amplifies them in the diver module
and drives N electromagnetic and laser heads. The pulsepause packets that drive the laser photodynamic heads
are in a certain pulse-pause ratio. Biostimulant,
electromagnetic pulses have the form of high positive
spikes of short duration with low negative rounded
spikes of longer duration, which enables them to shortterm unipolar magnetization of tissues during therapy.
(51)

B22D 41/00 (2006.01)
(11) 2021/0110 A1
G01N 1/10 (2006.01)
(21) P-2021/0110
(22) 29.01.2021.
(54) KAŠIKA SA POKLOPCEM ZA
PRIHVATANJE I OČVRŠĆAVANJE TEČNOG
METALA POD SMANJENIM PRITISKOM
(71) MITRAŠINOVIĆ, Aleksandar, Zagorska 36,
11080, Zemun, RS
(72) MITRAŠINOVIĆ, Aleksandar, Zagorska 36,
11080, Zemun, RS
(57) Kašika sa poklopcem za prihvatanje i očvršćavanje
tečnog metala pod smanjenim pritiskom, omogućava
jednostavno i efikasno uzorkovanje i očvršćavanje materijala
u uslovima smanjenog pritiska. Tehnički problem je rešen
direktnim ulivanjem tečnog metala (4) u kašiku (7) za
uzorkovanje pri čemu se zaptivanje unutrašnjosti kašike (7)
za uzorkovanje vrši na gornjoj kontaktnoj površini (11)
prstena kašike za uzorkovanje pozicioniranog iznad
unutrašnjeg prostora kašike (7) gde se nalazi uzorkovani tečni
metal. Efikasno uklapanje kašike (7) za uzorkovanje i
poklopca (13) kašike i posledično izolovanje unutrašnje
zapremine kašike (7) za uzorkovanje od okoline je
postignuto naleganjem „Ʌ“ oblika drške (12) kašike za
uzorkovanje i drške (20) poklopca kašike, i upuštanjem
cilindrične vođice (15) poklopca kašike uz unutrašnju stranu
zida prstena (10) kašike za uzorkovanje. Izvedeni otvori (16)
i (17) na poklopcu (13) kašike povezuju unutrašnjost kašike
(7) za uzorkovanje sa izvorom vakuma uključenim tokom
procesa očvršćavanja i ventilom (18) za izjednačavanje
pritiska koji se koristi za otpuštanje kašike (7) za
uzorkovanje od poklopca (13) kašike i oslobađanje
formiranog uzorka nakon završetka procesa očvršćavanja.
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(54) A VESSEL WITH A LID FOR COLLECTING
AND SOLIDIFYING LIQUID METAL SPECIMENS
UNDER REDUCED PRESSURE
(57) A vessel with a lid for collecting and solidifying
liquid metal specimens under reduced pressure provides
a simple and efficient sampling of the liquid material and
its solidification under reduced pressure. The technical
problem was solved by the direct pouring of liquid metal
(4) into the sampling vessel (7), where the sealing of the
inner part of the vessel (7) is achieved on the upper
contact surface (11) of the sampling vessel above the
inner space of the vessel (7) where the sampled liquid
metal is located. An effective fit of the vessel (7) and lid
(13) and consequent separation of the vessel (7) interior
from the environment was achieved by designing the ’Ʌ’
shaped handle (12) of the vessel and the lid (20)
together with fitting the cylindrical guide (15) at the
bottom of the lid along with the inner side of the vessel
ring wall (10). Openings (16, 17) at the lid (13) connect
the interior of the vessel (7) and the vacuum pump with a
pressure equalization valve (18) that is used to unseal the
vessel (7) from the lid (13) and release the sample at the
end of the solidification process.
(51) B61L 5/06 (2006.01)
(11) 2022/0603 A1
(21) P-2022/0603
(22) 27.07.2020.
(30) CN 23.06.2020. 202010580446.1
(86) WO 27.7.2020 PCT/CN2020/104719
(87) WO 30.12.2021 WO 30.12.2021
(54) KONTAKTNA OSNOVA ZA ELEKTRIČNU
SKRETNICU
(71) CRSC (XI'AN) RAIL TRANSIT INDUSTRY
GROUP CO., LTD., No.396, South Aerospace Road,
National Civil Aerospace Industrial Base Xi'an, 710100,
Shaanxi , CN; TIANJIN RAILWAY SIGNAL CO.,
LTD., No.1199, Xunhai Road, Dongli District, 300300,
Tianjin , CN
(72) LIU, Chang, No.1199, Xunhai Road, Dongli
District , 300300, Tianjin, CN; WANG, Zhiwen,
No.1199, Xunhai Road, Dongli District , 300300,
Tianjin, CN; PIAO, Shengbin, No.1199, Xunhai Road,
Dongli District , 300300, Tianjin, CN; ZHANG, Zhen,
No.1199, Xunhai Road, Dongli District , 300300,
Tianjin, CN; LI, Qianwen, No.1199, Xunhai Road,
Dongli District, 300300, Tianjin, CN; GUO, Jingui,
No.1199, Xunhai Road, Dongli District, 300300, Tianjin,
CN; LI, Wanglong, No.1199, Xunhai Road, Dongli
District , 300300, Tianjin, CN; LI, Bin, No.1199, Xunhai
Road, Dongli District, 300300, Tianjin, CN; ZHANG,
Huajian, No.1199, Xunhai Road, Dongli District ,
300300, Tianjin, CN; ZHANG, Mingzhao, No.1199,
Xunhai Road, Dongli District , 300300, Tianjin, CN
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd
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(57) Kontaktna osnova za električnu skretnicu sadrži telo
kontaktne baze (7), fiksne ploče (14) za sklapanje
statične kontaktne grupe (1) i podupirače (17, 12) za
sklapanje pokretne kontaktne grupe (2), gde podupirači
(17, 12) obuhvataju levi podupirač (17) i desni podupirač
(12) koji su oba simetrično povezani sa telom kontaktne
baze (7) preko pokretne kontaktne osovine (5), a zatezna
opruga (15) je postavljena između levog podupirača (17)
i desnog podupirača (12); fiksne ploče (14) koje
odgovaraju položaju levog podupirača (17) raspoređene
su redom sa obe strane levog držača podupirača (17), a
fiksne ploče (14) koje odgovaraju položaju desnog
podupirača (12) raspoređene su sa obe strane desnog
podupirača (12); ploče za podešavanje (18, 8) koje mogu
da se rotiraju u odnosu na telo kontaktne baze (7)
raspoređene su na jednom kraju pokretne kontaktne
osovine (5), a zatezna opruga (15) smeštena je između
desne ploče za podešavanje (8) i leve ploče za
podešavanje (18). Zatezna opruga (15) između leve i
desne ploče za podešavanje (18, 8) kontaktne baze za
električnu skretnicu i zatezna opruga (15) između levog i
desnog podupirača (17, 12) obrazuju sistem dvostruke
zatezne opruge, čime se pojačava skretnična snaga
pokretne kontaktne grupe (2) i poboljšava uklopna
stabilnost pokretne kontaktne grupe (2).

(54) CONTACT SEAT FOR ELECTRIC SWITCH
MACHINE
(57) A contact seat for an electric switch machine,
comprising a contact seat base body (7), fixed plates (14)
used for assembling a static contact group (1), and
supports (17, 12) used for assembling a moving contact
group (2); the supports (17, 12) comprise a left support
(17) and a right support (12) symmetrically connected to
the contact seat base body (7) by means of a moving
contact shaft (5), respectively; and a tension spring (15)
is provided between the left support (17) and the right
support (12); the fixed plates (14) corresponding to the
position of the left support (17) are respectively provided
on both sides of the left support (17); the fixed plates
(14) corresponding to the position of the right support
(12) are also respectively provided on both sides of the
right support (12); adjustment plates (18, 8) which can
rotate relative to the contact seat base body (7) are
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provided on one end of the moving contact shaft (5); and
a tension spring (15) is provided between the right
adjustment plate (8) and the left adjustment plate (18).
The tension spring (15) between the left and right
adjustment plates (18, 8) of the contact seat for the
electric switch machine and the tension spring (15)
between the left and right supports (17, 12) form a
double tension spring system, thereby improving the
conversion power of the moving contact group (2) and
improving the conversion stability of the moving contact
group (2).
(51)

C08G 63/00 (2006.01)
(11) 2021/0189 A1
C08L 67/00 (2006.01)
C08L 67/08 (2006.01)
(21) P-2021/0189
(22) 17.02.2021.
(54) TEHNOLOGIJE DOBIJANJA NEZASIĆENIH
POLIESTARSKIH SMOLA I KOMPOZITA
SMANJENE GORIVOSTI IZ BIOOBNOVLJIVIH
IZVORA ZA PRIMENU U GRAĐEVINARSTVU,
INDUSTRIJI I RUDARSTVU
(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET,
Karnegijeva 4, 11120, Beograd, RS
(72) MARINKOVIĆ, Aleksandar, Dušana Stojanovića
62, 11271 , Beograd-Surčin, RS; KOVAČEVIĆ,
Tihomir, Zagorska 16, 11080, Zemun, RS;
VELIČKOVIĆ, Zlate, Druge srpske armije 43/14,
11010, Voždovac, RS; BRZIĆ, Saša, Kumodraška 330,
11010, Voždovac, RS
(57) Prikazan je inovativni postupak za proizvodnju
materijala smanjene gorivosti ili potpuno negorivih
baziranih na nezasićenim poliestarskim smolama
(NZPE) sintetisanim iz biobnovljivih izvora koji se
sastoji iz dve faze (Šema). U prvoj fazi sintetišu se
bioobnovljivi monomeri za sintezu NZPE smola: bioobnovljivi hidroksi derivata furana, bio-anhidrid
maleinske kiseline (bio-AMK), karboksi, hidroksi i vinil
derivati kraft lignina, kao i vinilni estri lignofosfata. U
drugoj fazi se vrši sinteza bio-NZPE na bazi hidroksi
derivata furana i lignina, bio-AMK i karboksi derivata
lignina, a zatim se namešavaju sa stirenom ili koristeći
vinil derivate lignina kao zamenu za stiren. Osim toga u
slučaju dobijanja negorivih materijala koriste se vinilni
estri lignofosfata. Prikazani su optimalni tehnološki
postupci kojima se dobijaju materijali poboljšanih
mehaničkih svojstava i otpornosti prema gorenju, što je
procenjeno prema standardnom UL-94 vertikalnom
testu. Osvojeni tehnologija i dobijeni materijali
zadovoljavaju ekološke standarde, a proizvodi se koriste
u građevinarstvu, industriji i rudarstvu.
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(54) TECHNOLOGY FOR SYNTHESIS OF THE
UNSATURATED POLYESTER RESINS AND
COMPOSITES WITH REDUCED FLAMMABILITY
FROM BIO-RENEWABLE RAW MATERIALS FOR
APPLICATION IN CONSTRUCTION, INDUSTRY
AND MINING
(57) The two-step innovative production technology for
the materials with reduced combustibility, based on
unsaturated polyester resins (NZPE) synthesized from
bio-renewable, is presented. In the first phase, bio-based
monomers for NZPE resins production are synthesized:
hydroxy derivatives of furane, bio-anhydride of maleic
acid (bio-AMK), carboxy, hydroxy and vinyl derivatives
of lignin and vinyl derivatives of lignophosphate were
synthesized. In the second stage, the synthesis of bioNZPE resin is performed using hydroxy derivatives of
furan and lignin, bio-AMK and carboxy derivative of
lignin, and after mixing with styrene or vinyl derivatives
of ligin as substitute for styrene. Except of this, in case
of fire-proofing material production vinyl ester of
lignophosphate was used. Optimal production
technologies gave materials with improved mechanical
and fire ressitance properties, as determined using
standard methods and UL-94 vertical test. Developed
optimal tecchnologies and obtained materials are in
accordance to ecological standards, and products could
be used in construction/building, industry and mining.
(51)

C12Q 1/00 (2006.01)
(11) 2021/0188 A1
C02F 1/00 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/25 (2006.01)
G01N 21/62 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
H04W 4/38 (2018.01)
(21) P-2021/0188
(22) 12.02.2021.
(54) METOD ZA KONTROLU KVALITETA VODE
PRI ISTOVREMENOM PRISUSTVU BAKTERIJA,
MULJA I ALGI HEURISTIČKIM PRISTUPOM
(71)
INSTITUT
BIO
SENS-ISTRAŽIVAČKO
RAZVOJNI
INSTITUT
ZA
INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA, Dr Zorana Đinđića 1,
21000, Novi Sad, RS
(72) MATOVIĆ, Jovan, Mutapova 18, 11000, Beograd,
RS; PANIĆ, Marko, Vojvode Mišića 15, 21203,
Veternik, RS; KRKLJEŠ, Damir, Narodnog fronta 46,
21000, Novi Sad, RS; KITIĆ, Goran, Janka Čmelika
68b, 21000, Novi Sad, RS
(57) Метод за контролу квалитета воде при
истовременом присуству бактерија, муља и алги
хеуристичком методом има за новост раздвајање
сигнала који се добијају са сензора за мерење
концентрације бактерије E-coli од интерферентних
сигнала који потичу од алги и муља. Проналазак
ЗИС / RS / IPO
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полази од хипотезе и доказује је да на сигнал који се
добија од бактерија утичу сигнали који се добијају
од алги и муља, а са друге стране сам сигнал који се
добија од бактерија занемариво утиче на сигнале
који се добијају од алги и муља. Метод проналаска
се састоји од две фазе: тренинг фазе 100 и тест фазе
104. Тренинг фаза 100 се одвија без присуства
бактерија у раствору и у њој се у кораку 102 одређује
функција, а у кораку 103 одређује се корекциони
фактор за корекцију одзива сензора за бактерије у
наредној, тест фази 104. У тест фази 104 се у
водотоковима на терену одвија мерење и процена
концентрација алги, муља и бактерија и уз помоћ
наведене функције и корекционог фактора из
претходне фазе 100 се коригује и естимира стварна
вредност концентрације бактерија у води.
(54) THE METHOD FOR CONTROLLING WATER
QUALITY IN THE SIMULTANEOUS PRESENCE OF
BACTERIA, SLUDGE AND ALGAE BY A
HEURISTIC APPROACH
(57) The method for controlling the quality of water in
the modern presence of bacteria, sludge and algorithms
of the heuristic method has the novelty of separating the
signal obtained by sensors for measuring the
concentration of E-coli bacteria from interfering signals
originating from algorithms and sludge. The invention
starts from the hypothesis and proves that the signal
obtained from bacteria is influenced by signals obtained
from algae and lightning, and on the other hand the
signal obtained from bacteria has a negligible effect on
the signals obtained. The method of the invention
consists of two phases: training phase 100 and test phase
104. Training phase 100 takes place without the presence
of bacteria in solution and in step 102 determines the
function, and in step 103 determines the correction factor
for correcting the sensor response for bacteria in next,
test phase 104. In test phase 104, the concentration and
concentration of algae, sludge and bacteria is measured
and assessed in watercourses in the field, and with the
help of the specified function and correction factor from
the previous phase 100, the actual value of bacterial
concentration in water is corrected and estimated.
(51) F03D 9/00 (2016.01)
(11) 2021/0222 A1
(21) P-2021/0222
(22) 24.02.2021.
(54) MOBILNI EKOLOŠKI
MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJ ZA
PROIZVODNJU ELEKTRIČNE STRUJE
(71) BRKIĆ, Srboljub, Radomira Petrovića 20a,
11325, Markovac, RS
(72) BRKIĆ, Srboljub, Radomira Petrovića 20a,
11325, Markovac, RS
(57) Mоbilnim ekološkim multifunkcionalnim uređajem
za proizvodnju električne struje se rešavaju više zahteva
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kojima navedeni uređaj udovoljava: zdravlje, energija,
ekologija, ekonomija, masovnost, mobilnost. Upotrebom
uredjaja se poboljšava zdravstveno stanje korisnika
naročito u urbanim gradskim sredinama gde je fizička
neaktivnost glavni uzrok gojaznosti i kardiovaskularnih
obolevanja. Uredjaj je potpuno prenosiv i lako se
postavlja za rad.

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(57) Predmetnom prijavom je realizovan konvertor vuče,
koji sadrži sklop kućišta, sklop prvog kola koji je
smešten unutar sklopa kućišta; i modul za napajanje, koji
sadrži sklop koji je smešten unutar sklopa kućišta; sklop
drugog kola je spojen pomerljivo sa sklopom kućišta; i
sklop drugog kola je električno spojen sa sklopom prvog
kola. Kod konvertora vuče predviđenog prema
predmetnoj prijavi, modul za napajanje može biti
remontovan nezavisno, bez rasklapanja celog konvertora
vuče, tako da je poboljšana podesnost remonta i
održavanja.

(54) MOBIL ECOLOGICAL MULTIFUNCTIONAL
DEVICE FOR ELEKTRICITY PRODUCTION
(57) Mobile ecological multifunctional device for
electricity production solves several requirements that
the device meets: health, energy, ecology, economy,
masiveness, mobility. The use of the device improves the
health of users, especially in urban areas where physical
inactivity is the main cause of obesity and cardiovascular
disease. The device is completely portable and easy to
set up for work.
(51) F04D 27/00 (2006.01)
(11) 2022/0746 A1
(21) P-2022/0746
(22) 23.07.2020.
(30) CN 02.09.2021. PCT/2020/103752
(86) WO 23.7.2020 PCT/CN2020/103752
(87) WO 2.9.2021 WO 2.9.2021
(54) KONVERTOR VUČE I POSTUPAK
UPRAVLJANJA NJIME
(71) CRRC QINGDAO SIFANG ROLLING STOCK
RESEARCH INSTITUTE CO., LTD., No. 231
Ruichang Road, Shibei District Quingdao, 266000,
Shandong,
CN
(72) XU, Chuanlei , No. 231 Ruichang Road, Shibei
District Quingdao, 266000, Shandong, CN; SHI,
Jianqiang, No. 231 Ruichang Road, Shibei District
Quingdao, 266000, Shandong, CN; CAI, Jiwei , No. 231
Ruichang Road, Shibei District Quingdao, 266000,
Shandong, CN; MA, Fayun, No. 231 Ruichang Road,
Shibei District Quingdao, 266000, Shandong, CN;
ZHANG, Chunlei, No. 231 Ruichang Road, Shibei
District Quingdao, 266000, Shandong, CN; PAN,
Jingyu, No. 231 Ruichang Road, Shibei District
Quingdao, 266000, Shandong, CN; KONG, Yanwei, No.
231 Ruichang Road, Shibei District Quingdao, 266000,
Shandong, CN; YANG, Zhihao, No. 231 Ruichang
Road, Shibei District Quingdao, 266000, Shandong, CN
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(54) TRACTION CONVERTER AND CONTROL
METHOD THEREFOR
(57) The present application provides a traction
converter, including a shell assembly, a first circuit
assembly located within the shell assembly; and a power
module, including a second circuit assembly located
within the shell assembly; the second circuit assembly
being movably connected with the shell assembly; and
the second circuit assembly being electrically connected
with the first circuit assembly. In the traction converter
provided by the present application, the power module
can be overhauled independently without disassembling
the whole traction converter, so that the convenience of
overhauling and maintenance is improved.
(51)

F24C 5/02 (2006.01)
(11) 2021/0169 A1
F23K 5/04 (2006.01)
F23N 5/00 (2006.01)
F24C 5/18 (2006.01)
(21) P-2021/0169
(22) 11.02.2021.
(54) BIOKAMIN SA AUTOMATSKOM
KONTROLOM SAGOREVANJA
(71) CORTEN ART DOO ŠABAC, Jovana Cvijića
17/46, 15000, Šabac, RS
(72) LOLIĆ, Bojan, Jovana Cvijića 17/46, 15000, Šabac, RS
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd
(57) Biokamin sa automatskom kontrolom sagorevanja
čine sklopovi: rezervoara (1) sa peristaltičkom pumpom
(2), predgrejača (3), isparivača (4), gorionika (8) i
elektronska oprema koja omogućava upravljanje i
kontrolu nad procesom sagorevanja bioetanola. Rad
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/8
Intellectual Property Gazette 2022/8
uređaja omogućava i kontroliše mikroprocesor (15) koji
je povezan sa peristaltičkom pumpom (2), ultrazvučnim
senzorom (16) nivoa goriva električnim grejačima (5, 6),
senzorom (31) za prisustvo etanolskih para, senzorom
(32) za kontrolu horizontalnosti uređaja i senzorom (33)
za kontrolu mehaničkih potresa, odnosno udara. Uređaj
poseduje predgrejač (3) pozicioniran ispod gorionika (8)
tako da bakarna kapilarna cev (22), koja dovodi gorivo
do isparivača (4) za predgrevanje tečnog bioetanola,
koristi toplotu gorionika (8), tako da se smanjuje potreba
za angažovanjem električnih grejača (5, 6), odnosno
omogućava rad biokamina na ambijentalnoj temperaturi.
U gorioniku (8) izvedena je perforirana aluminijumska
cev (26) koja omogućava ravnomernu distribuciju pare u
komoru za sagorevanje koja potom, prilikom
sagorevanja kiseonika, stvara celom dužinom laminaran
difuzni plamen.

(54) BIO FIREPLACE WITH AUTOMATIC
COMBUSTION CONTROL
(57) Bio fireplace with automatic combustion control
consists of assemblies: of tank (1) with peristaltic pump
(2), of preheater (3), of evaporator (4), of burner (8) and
electronic equipment that enables management and
control of the bioethanol combustion process. The
operation of the device is enabled and controlled by a
microprocessor (15) which is connected to a peristaltic
pump (2), an ultrasonic fuel level sensor (16), electric
heaters (5, 6), a sensor (31) for the presence of ethanol
vapors, a sensor (32) for controlling the horizontality of
the device and sensor (33) for controlling mechanical
shocks, i.e. impacts. The device has a preheater (3)
positioned below the burner (8) so that the copper
capillary tube (22), which supplies fuel to the evaporator
(4) for preheating liquid bioethanol, uses the heat of the
burner (8), thus reducing the need to engage electric
heaters (5, 6), that is, it enables the operation of the bio
fireplace at ambient temperature. In the burner (8) there
is a perforated aluminium tube (26) that enables the even
distribution of steam in the combustion chamber, which
then, during the combustion of oxygen, creates a laminar
diffuse flame along its entire length.
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(51)

G06Q 50/06 (2012.01)
(11) 2022/0554 A2
G06N 3/02 (2006.01)
G06Q 10/04 (2012.01)
(21) P-2022/0554
(22) 09.06.2022.
(54) METOD ZA ESTIMACIJU NAPONA
ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA PUTEM
MAŠINSKOG UČENJA ZASNOVANOG NA
GRAFOVSKIM NEURONSKIM MREŽAMA
(71) ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT ZA
VEŠTAČKU INTELIGENCIJU SRBIJE, Fruškogorska
1, 21000, Novi Sad, RS
(72) KUNDAČINA, Ognjen, Bulevar patrijarha Pavla
6/20, 21000, Novi Sad, RS; ĆOSOVIĆ, Mirsad,
Šekspirova
30,
21000,
Novi
Sad,
RS;
VUKOBRATOVIĆ, Dejan, Šekspirova 30, 21000, Novi
Sad, RS; MIŠKOVIĆ, Dragiša, Janka Čmelika 25/7,
21000, Novi Sad, RS
(57) Metod za estimaciju napona elektroenergetskog
sistema putem mašinskog učenja zasnovanog na
grafovskim neuronskim mrežama ima za novost fazu
(202) gde se formira modifikovani faktor graf koji se
dovodi na ulaz grafovske neuronske mreže. Metod
pronalaska prvo uključuje učitavanje ulaznih merenja
struje i napona na vodu (103) i čvoru (100), zatim se
formira u fazi (201) faktor graf stanja sistema jer se
merene veličine struje i napona i estimirane veličine
napona predstavljaju putem kompleksnog broja i tada
faktor graf sadrži čvorove (101), (102), (107), (108) i
faktor čvorove (104), (105), (109) i (110) koji su
povezani i dalje se u fazi (202) povežu susedni čvorovi
(101) i (107) koje razdvaja faktor čvor (104) i susedni
čvorovi (102) i (108) koje razdvaja faktor čvor (105),
nakon čega se odvija faza (203) obuke i rada grafovske
neuronske mreže i faza (204) estimacije vrednosti
napona u sabirnicama kao i korekcije ulaznih merenih
vrednosti struje i napona.
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(54) METHOD FOR VOLTAGE ESTIMATION OF
ELECTRIC POWER SYSTEM THROUGH MACHINE
LEARNING BASED ON GRAPH NEURAL
NETWORKS
(57) The method for estimating the voltage of the power
system through machine learning based on graph neural
networks has a novelty phase (202) where a modified
graph factor is formed which is fed to the input of the
graph neural network. The method of the invention first
involves loading input current and voltage measurements
of electric line (103) and node (100), then forming a
system state graph factor in phase (201) because the
measured current and voltage values and estimated
voltage values are represented by a complex number and
then the graph factor contains nodes (101), (102), (107),
(108) and the factor nodes (104), (105), (109) and (110)
that are connected are still connected in phase (202) to
the adjacent nodes (101) and (107) that separate the
factor node 104 and the adjacent nodes (102) and (108)
that separate the factor node (105), after which phase
(203) of the training and operation of the graph neural
network and phase (204) of estimating the voltage values
in the bus bars as well as correcting the input measured
values of current and voltage.
(51) G08C 17/00 (2006.01)
(11) 2021/0213 A1
(21) P-2021/0213
(22) 22.02.2021.
(54) DALJINSKI UPRAVLJAČ
(71) MARJANOVIĆ, Srđan, M. Biljanica ,
16201, Manojlovce, RS
(72) MARJANOVIĆ, Srđan, M.Biljanica ,
16201, Manojlovce, RS
(57) Daljinski upravljač se sastoji od dve, tri ili
više malih tastatura, koje mogu menjati svoj položaj,
zamenjivati sa drugim malim tastaturama.
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(54) REMOTE CONTROL
(57) The remote control consists of two, three or more
small keyboards, which can change their position,
replace with other small keyboards.
(51)

H01H 1/58 (2006.01)
(11) 2022/0604 A1
B61L 5/06 (2006.01)
H01H 9/02 (2006.01)
H01H 9/20 (2006.01)
H01H 9/22 (2006.01)
(21) P-2022/0604
(22) 27.07.2020.
(30) CN 23.06.2020. 202010595090.9
(86) WO 27.7.2020 PCT/CN2020/104720
(87) WO 30.12.2021 WO 30.12.2021
(54) RUČNI SIGURNOSNI PREKIDAČ ZA
ELEKTRIČNU SKRETNICU
(71) CRSC (XI'AN) RAIL TRANSIT INDUSTRY
GROUP CO., LTD., No.396, South Aerospace Road,
National Civil Aerospace Industrial Base Xi'an, 710100,
Shaanxi , CN; TIANJIN RAILWAY SIGNAL CO.,
LTD., No.1199, Xunhai Road, Dongli District, 300300,
Tianjin , CN
(72) WANG, Zhiwen, No.1199, Xunhai Road, Dongli
District , 300300, Tianjin, CN; LIU, Chang, No.1199,
Xunhai Road, Dongli District , 300300, Tianjin, CN;
PIAO, Shengbin, No.1199, Xunhai Road, Dongli District
, 300300, Tianjin, CN; ZHANG, Zhen, No.1199, Xunhai
Road, Dongli District , 300300, Tianjin, CN; GUO,
Jingui, No.1199, Xunhai Road, Dongli District, 300300,
Tianjin, CN; ZHANG, Huajian, No.1199, Xunhai Road,
Dongli District , 300300, Tianjin, CN; LI, Wanglong,
No.1199, Xunhai Road, Dongli District , 300300,
Tianjin, CN; ZHANG, Mingzhao, No.1199, Xunhai
Road, Dongli District , 300300, Tianjin, CN; LI, Bin,
No.1199, Xunhai Road, Dongli District, 300300, Tianjin,
CN; LI, Qianwen, No.1199, Xunhai Road, Dongli
District , 300300, Tianjin , CN
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd
(57) Ručni sigurnosni prekidač se sastoji od ručne šipke
(1), kliznog kućišta priključka (3), statičnog nosača
priključka (5) i mehanizma za povezivanje, gde je
statična priključna grupa (6) postavljena na statičnom
nosaču priključka (5), i gde je statični nosač priključka
(5) fiksiran za osnovu kućišta (17); pri čemu sigurnosna
kontaktna grupa (4) je postavljena na kliznom nosaču
priključka (3); a pozicija statičkog kontaktnog elementa
(19) statičke priključne grupe (6) odgovara poziciji
pomerajućeg kontaktnog prstena (20) sigurnosne
kontaktne grupe (4); gde je klizni nosač priključka (3)
povezan sa ručnom šipkom (1), gde ručna šipka (1)
prolazi kroz osnovu kućišta (17), i gde ručna šipka (1)
pokreće klizni nosač priključka (3) tako da spaja i
razdvaja pomerajući kontaktni prsten (20) od statičkog
kontaktnog elementa (19) gde je klizni nosač priključka
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(3) spojen sa pregradom (13) mehanizma za povezivanje.
Ručna šipka (1) se rotira pomoću specijalnog ključa za
isključenje razdvajanja i spajanja sigurnosnog kontakta,
čime se obezbeđuje pouzdanost ručnog sigurnosnog
kontakta.

(54) MANUAL SAFETY SWITCH FOR ELECTRIC
RAILROAD SWITCH
(57) A manual safety switch for an electric railroad
switch, the manual safety switch comprising a handoperated lever (1), a limiting movable plug frame (3), a
static plug frame (5) and a linkage mechanism. A static
plug group (6) is assembled on the static plug frame (5),
and the static plug frame (5) is fixedly connected to a
bottom housing (17); a safety contact group (4) is
assembled on the limiting movable plug frame (3); the
position of a static contact piece (19) of the static plug
group (6) corresponds to the position of a movable
contact ring (20) of the safety contact group (4); the
limiting movable plug frame (3) is connected to the
hand-operated lever (1), the hand-operated lever (1)
passes through the bottom housing (17), and the handoperated lever (1) drives the position of the limiting
movable plug frame (3) to move so as to connect and
disconnect the movable contact ring (20) and the static
contact piece (19) to and from one another. The limiting
movable plug frame (3) is connected to a baffle (13) by
means of the linkage mechanism. The hand-operated
lever (1) is rotated by means of a special wrench to
achieve disconnection, and the switching of a safety
contact is turned on, thus ensuring the reliability of a
manual safety contact.
(51)

H01H 50/54 (2006.01)
(11) 2022/0602 A1
H01H 50/02 (2006.01)
(21) P-2022/0602
(22) 03.07.2020.
(30) CN 29.05.2020. 202020945667.X
CN 29.05.2020. 202010473592.4
(86) WO 3.7.2020 PCT/CN2020/100234
(87) WO 2.12.2021 WO 2.12.2021
(54) RELEJ VISOKE POUZDANOSTI I VISOKE
OTPORNOSTI NA VIBRACIJE
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(71) CRSC (XI'AN) RAIL TRANSIT INDUSTRY
GROUP CO., LTD., No.396, South Aerospace Road,
National Civil Aerospace Industrial Base Xi'an, 710100,
Shaanxi , CN; SHENYANG RAILWAY SIGNAL CO.,
LTD., No.16, Beisan Middle Road, Tiexi District
Shenyang, 110025, Liaoning , CN
(72) YU, Dong, No.16, Beisan Middle Road, Tiexi
District Shenyang, 110025, Liaoning, CN; LIU, Bin,
No.16, Beisan Middle Road, Tiexi District Shenyang,
110025, Liaoning, CN; WANG, Jinzhong, No.16, Beisan
Middle Road, Tiexi District Shenyang, 110025,
Liaoning, CN; LIU, Wei, No.16, Beisan Middle Road,
Tiexi District Shenyang, 110025, Liaoning, CN; LV,
Shuyuan, No.16, Beisan Middle Road, Tiexi District
Shenyang, 110025, Liaoning, CN; XIAO, Maobo,
No.16, Beisan Middle Road, Tiexi District Shenyang,
110025, Liaoning, CN; LU, Huitao, No.16, Beisan
Middle Road, Tiexi District Shenyang, 110025, Liaoning
, CN; KEZHANG, Hongda, No.16, Beisan Middle Road,
Tiexi District Shenyang, 110025, Liaoning, CN;
ZHANG, Zhiyu, No.16, Beisan Middle Road, Tiexi
District Shenyang, 110025, Liaoning, CN; DONG, Fang,
No.16, Beisan Middle Road, Tiexi District Shenyang,
110025, Liaoning , CN; JU, Hongzhi, No.16, Beisan
Middle Road, Tiexi District Shenyang, 110025, Liaoning
, CN; CHEN, Huihui, No.16, Beisan Middle Road, Tiexi
District Shenyang, 110025, Liaoning , CN; QIU, Jigang,
No.16, Beisan Middle Road, Tiexi District Shenyang,
110025, Liaoning , CN
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd
(57) Prikazan je relej visoke pouzdanosti i visoke
otpornosti na vibracije. Relej obuhvata zaštitnu jedinicu
za kontakt (303) od srebrnog grafita i tešku elastičnu
zaštitnu jedinicu, pri čemu zaštitna jedinica od srebrnog
grafita sadrži fiksnu jedinicu (2), statički kontaktni sklop
(3) i pokretni kontaktni sklop (4), statički kontakti sklop
(3) koji je montiran u fiksnu jedinicu (2), pokretni
kontaktni sklop (4) koji je montiran na gornji deo
mehanizma za upravljanje i raspoređen u fiksnu jedinicu
(2), a pokretni kontaktni sklop (4) i statički kontaktni
sklop (3) su postavljeni jedan naspram drugog na
određenoj udaljenosti u normalno otvorenom stanju;
teška elastična zaštitna jedinica sadrži kalemski sklop
(10), sklop (13) gvozdenog jarma, sklop (14) gvozdenog
jezgra i povratnu oprugu (15), pri čemu je kalemski
sklop (10) montiran u sklop (13) gvozdenog jarma, sklop
(14) gvozdenog jezgra prolazi kroz centralnu osu
kalemskog sklopa (10), gornji kraj sklopa (14)
gvozdenog jezgra se proteže izvan gvozdenog dodatka
(132) za jaram sklopa (13) gvozdenog jarma, donji kraj
gvozdenog dodatka (132) za gvozdeni jaram (131) se
pruža iz prolaznog otvora na donjem kraju gvozdenog
jarma (131) na sklopu (13) gvozdenog jarma, povratna
opruga (15) je postavljena između produžnog dela na
donjem delu sklopa (14) gvozdenog jezgra i donjeg kraja
15

А
gvozdenog jarma (131), a povratna opruga (15) je uvek
sabijena. Rešen je problem kod postojećeg releja koji
ima kontaktne materijale sa slabom otpornošću na
zavarivanje fuzijom i slabom otpornošću na vibracije,
kao i očigledan fenomen povratnog kontakta.

(54) RELAY HAVING HIGH RELIABILITY AND
HIGH VIBRATION RESISTANCE
(57) A relay having high reliability and high vibration
resistance. The relay comprises a silver graphite contact
safety unit and a heavy elastic safety unit. The silver
graphite contact safety unit comprises a fixing unit (2), a
stationary contact assembly (3), and a movable contact
assembly (4). The stationary contact assembly (3) is
mounted in the fixing unit (2), and the movable contact
assembly (4) is mounted at the upper portion of an
operation mechanism and provided in the fixing unit (2);
the movable contact assembly (4) and the stationary
contact assembly (3) are provided oppositely to each
other at a specified distance in a normally open state.
The heavy elastic safety unit comprises a coil assembly
(10), a yoke iron assembly (13), an iron core assembly
(14), and a return spring (15). The coil assembly (10) is
mounted in the yoke iron assembly (13); the iron core
assembly (14) passes through the central axis of the coil
assembly (10), the upper end of the iron core assembly
(14) extends from an auxiliary yoke iron part (132) of
the yoke iron assembly (13), and the lower end of the
iron core assembly (14) extends from a bottom through
hole of yoke iron (131) of the yoke iron assembly (13);
the return spring (15) is mounted between the lower
extension portion of the iron core assembly (14) and the
bottom end of the yoke iron (131), and the return spring
(15) is always in a compression state. The problems that
the existing relays have contact materials having poor
resistance to melting welding and poor vibration
resistance and an obvious contact rebound phenomenon
are solved. Fig. 1
(51) H04Q 11/00 (2006.01)
(11) 2021/0201 A1
(21) P-2021/0201
(22) 19.02.2021.
(54) MODEL VIŠEKANALNOG ETERNET
PASIVNOG OPTIČKOG SISTEMA
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(71) RADIVOJEVIĆ, Mirjana, Borivoja Stevanovića
55/26, 11000, Beograd, RS
(72) RADIVOJEVIĆ, Mirjana, Borivoja Stevanovića
55/26, 11000, Beograd, RS
(74) SIMIĆ, Đorđe, Knićaninova 3, 11000 Beograd
(57) Pronalazak je optički sistem za realizaciju optičke
mreže za pristup odnosno komunikacije između mreže
provajdera servisa sa jedne strane i krajnjih korisnika,
bilo rezidencijalnih ili poslovnih sa druge strane. Sistem
uključuje arhitekturu optičkog linijskog terminala OLT
jedinica (A) koji se nalazi kod provajdera servisa kao i
arhitekturu udaljenih optičkih mrežnih jedinica ONU
(B). Centralna OLT jedinica (А) se korišćenjem optičkog
trunk linka i pasivnog sabirača/razdvajača signala (C)
povezuje sa ONU jedinicima (B) koje se nalaze kod
krajnjeg korisnika. OLT jedinica (A) sadrži module (D)
za dc multipleksere za rad za spajanje/razdvajanje
talasnih dužina, fiksne lasere (F, E) za primopredaju
podataka, memorijski baferski prostor u okviru koga se
definišu redovi čekanja (G), modul za dinamičku
alokaciju propusnog opsega i talasnih dužina DWBA
modul (H), modul (L) servisnog porta, modul (M) za
administraciju, upravljanje i održavanje i modul (N) za
napajanje. Arhitektura ONU jedinice (B) uključuje
fiksne lasere za primopredaju podataka (O, P),
memorijski baferski prostor u okviru koga se definišu
redovi čekanja (Q), modul servisnog porta (R),
modul (S) za administraciju, upravljanje i održavanje i
modul (T) za napajanje. Za sinhronizacuju komunikacije,
registraciju i podršku raspodele resursa alokacija
propusnog opsega i talasnih dužina ONU jedinicama (B)
od strane OLT jedinice (A) u sistemu je predviđeno
korišćenje unapređenog standardizovanog kontrolnog
protokola (MPCP). Alokacija resursa se vrši korišćenjem
novog, jedinstvenog modela za raspodelu propusnog
opsega i talasnih dužina koji se naziva model za
dinamičku alokacija talasnih dužina i propusnog opsega
po prioritetima sa pomerajem tj. skakanjem klasa
saobraćaja (DWPBA- TCH) model.

(54) MODEL OF THE MULTICHANNEL ETHERNET
PASSIVE OPTICAL NETWORK SYSTEM
(57) The invention is an optical system for the
realization of an optical access network for
communication between the network of service provider
on the one side and end users, whether residential or
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business on the other side. The system includes the
architecture of the optical line terminal OLT (A) located
at the service provider as well as the architecture of the
remote optical network units ONUs (B). The central
OLT unit (A) is connected to the ONU units (B) located
at the end user using an optical trunk link and a passive
optical splitter (C). The OLT contains modules for
dc multiplexing for merging/separating wavelengths (D),
fixed lasers for receiving/transmitting data (F, E),
memory buffer space within which queues are defined
(G), dynamic bandwidth and wavelength dynamic
allocation module DWBA module (H), service port
module (L), administration, management and
maintenance module (M), and power supply module (N).
The architecture of the ONU units (B) includes fixed
lasers for receiving/transmitting data (O, P), memory
buffer space within which queues are defined (Q),
service port module (R), administration, management
and maintenance module (S) and the power supply
module (T). To synchronize communications, monitor
and support resource allocation, allocation of bandwidth
and wavelengths to ONU units (B) by OLT units (A), the
system provides for the use of an advanced
standardized control protocol (MPCP). The modified
standardized control protocol MPCP is used for
registration, synchronization and support for the resource
allocation, allocation of bandwidth and wavelengths to
ONU units (B) by OLT units (A) in the system.
Resource allocation is performed using a new, unique
bandwidth and wavelength allocation model called the
Dynamic Wavelength Priority Bandwidth Allocation
with Traffic Class Hopping model (DWPBA-TCH).
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(51) A01K 67/027 (2006.01)
(11) 63390 B1
C07K 16/00 (2006.01)
C12N 15/85 (2006.01)
C12N 15/90 (2006.01)
(21) P-2022/0669
(22) 03.11.2017.
(30) US 04.11.2016. 201662417845 P
US 04.10.2017. 201762567932 P
(96) 03.11.2017. 20180508.2
(97) 11.05.2022. EP3766343 B 2022/19 EN
(54) NE-HUMANE ŽIVOTINJE KOJE IMAJU
KONSTRUISANI LOKUS
IMUNOGLOBULINSKOG LAMBA LAKOG
LANCA
NON-HUMAN ANIMALS HAVING AN
ENGINEERED IMMUNOGLOBULIN LAMBDA
LIGHT CHAIN LOCUS
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US
(72) GUO, Chunguang, c/o Regeneron Pharmaceuticals,
Inc., 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY
10591, US; HARRIS, Faith, c/o Regeneron
Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw Mill River Road,
Tarrytown, NY 10591, US; VORONINA, Vera, c/o
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Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw Mill
River Road, Tarrytown, NY 10591, US; MCWHIRTER,
John, c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw
Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US;
LEVENKOVA, Natasha, c/o Regeneron
Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw Mill River Road,
Tarrytown, NY 10591, US; MACDONALD, Lynn, c/o
Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw Mill
River Road, Tarrytown, NY 10591, US; TU, Naxin, c/o
Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw Mill
River Road, Tarrytown, NY 10591, US; MURPHY,
Andrew, J, c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A01K 67/027 (2006.01)
(11) 63410 B1
C07K 14/725 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
(21) P-2022/0700
(22) 23.11.2015.
(30) US 24.11.2014. 201462083653 P
US 23.01.2015. 201562106999 P
(96) 23.11.2015. 20160251.3
(97) 11.05.2022. EP3689140 B 2022/19 EN
(54) NE-HUMANE ŽIVOTINJE KOJE
EKSPRIMIRAJU HUMANIZOVANI CD3
KOMPLEKS
NON-HUMAN ANIMALS EXPRESSING
HUMANIZED CD3 COMPLEX
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US
(72) OLSON, Kara L., , Tarrytown, NY 10591, US;
SMITH, Eric, c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777
Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US;
LAI, Ka-Man Venus, 14360 Edgewater Lane NE,
Seattle, WA 98125, US; MURPHY, Andrew J., c/o
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill
River Road, Tarrytown, NY 10591, US; THURSTON,
Gavin, c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, US; GUO,
Dayong, 9612 W 116th Terrace, Overland Park,
KS 66210, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) A01N 43/16 (2006.01)
(11) 63444 B1
A01N 37/24 (2006.01)
A01N 43/32 (2006.01)
A01N 43/36 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01N 43/54 (2006.01)
A01N 47/24 (2006.01)
A01N 65/00 (2009.01)
A01P 3/00
(2006.01)
(21) P-2022/0625
(22) 22.10.2013.
(30) GB 22.10.2012. 201218954
(86) WO 22.10.2013. PCT/EP2013/072099
ЗИС / RS / IPO

B
(87) WO 01.05.2014. WO 2014/064119
(96) 22.10.2013. 13779867.4
(97) 04.05.2022. EP2914111 B 2022/18
HTTP://ZIS093:8080/TESTWSV/SERVICE/REST/SEQ
UENCE/ELP/2022/604
(54) KOMPOZICIJA KOJA OBUHVATA
HITOZAN I FUNGICID
COMOSITION COMPRISING CHITOSAN AND A
FUNGICIDE
(73) UPL EUROPE SUPPLY CHAIN GMBH,
Suurstoffi 37, 6343 Rotkreuz / Risch, CH
(72) TRONSMO, Arne, Haugerudveien 35, NO-1430
Aas, NO; AAM, Berit, Bjugan, Hoelveien 1, NO-1400
Ski, NO; HJELJORD, Linda, Høgskoleveien 17, N-1430
Aas, NO; SØRLIE, Morten, Nylenda 26, NO-1430 Aas,
NO; RAHMAN, Md, Hafizur, , 2007 Kjeller, NO;
FILTVEDT, Anne, Line, Kappveien 1, NO-1415
Oppegård, NO; EIJSINK, Vincent, Ekornveien 44,
NO-1430 Aas, NO
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A01P 15/00 (2006.01)
(11) 63449 B1
A01N 25/00 (2006.01)
A01N 25/22 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
A01N 63/20 (2020.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05G 3/50
(2020.01)
C05G 5/27
(2020.01)
C12N 1/20
(2006.01)
C12R 1/01
(2006.01)
C12R 1/02
(2006.01)
(21) P-2022/0673
(22) 28.07.2015.
(30) GB 28.07.2014. 201413333
(86) WO 28.07.2015. PCT/GB2015/052170
(87) WO 04.02.2016. WO 2016/016629
(96) 28.07.2015. 15754282.0
(97) 04.05.2022. EP3174394 B 2022/18 EN
(54) POSTUPAK INOKULACIJE BILJAKA
PLANT INOCULATION METHOD
(73) AZOTIC TECHNOLOGIES LIMITED, Heritage
House, Murton Way, Osbaldwick, York YO19 5UW, GB
(72) DENT, David, 21 Nursery Close, FleetHampshire
GU51 3JE, GB; CLARKE, Ian, Azotic Technologies
Ltd., BioCity, Pennyfoot Street, Nottingham
Nottinghamshire NG1 1GF, GB
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) A23L 7/191 (2016.01)
(11) 63372 B1
A23L 7/126 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 25/00 (2016.01)
(21) P-2022/0655
(22) 19.07.2018.
(96) 19.07.2018. 18184419.2
(97) 11.05.2022. EP3597050 B 2022/19 EN
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(54) POSTUPAK ZA PROIZVODNJU
OBLIKOVANE GRICKALICE S NISKIM
SADRŽAJEM ŠEĆERA
METHOD FOR MANUFACTURING A LOW SUGAR
SHAPED SNACK
(73) INTERSNACK GROUP GMBH & CO. KG, KlausBungert-Str. 8/8a, 40468 Düsseldorf, DE
(72) VAN HAREN, Catharina, Gertruda, Anna, Gerarda,
Wolborgenmate 61,, 7006 DC Doetinchem, NL;
NAUTA, Jan, Ab Jansenstraat 2, 7451 EB Holten, NL
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A23L 33/00
(21) P-2021/0019

(2016.01)

(11) 63407 B1
(22) 11.01.2021.
(43) 30.06.2021.
(54) DIJETETSKA KOMPOZICIJA ZA
UPOTREBU U REDUKOVANJU POVEĆANE
TELESNE MASE
DIETARY COMPOSITION FOR USE IN REDUCING
INCREASED BODY WEIGHT
(73) PETROVIĆ, Ana, Pećska 9, 11050 Beograd, RS
(72) PETROVIĆ, Ana, Pećska 9, 11050, Beograd, RS
(51) A43B 7/12
(2006.01)
(11) 63394 B1
A43B 7/14
(2006.01)
A43B 7/32
(2006.01)
A43B 13/18 (2006.01)
A43B 21/26 (2006.01)
(21) P-2022/0661
(22) 05.06.2018.
(30) IT 05.07.2017. 201700075302
(86) WO 05.06.2018. PCT/IB2018/054022
(87) WO 10.01.2019. WO 2019/008453
(96) 05.06.2018. 18739927.4
(97) 27.04.2022. EP3648628 B 2022/17 EN
(54) ZAŠTITNA CIPELA KOJA VRAĆA
ENERGIJU
ENERGIZING SAFETY SHOE
(73) U-POWER GROUP S.P.A., Via Borgomanero, 50,
28040 Paruzzaro (NO), IT
(72) UZZENI, Pier, Franco, Via Verbano 80, 28041
Arona (NO), IT
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A47G 29/14 (2006.01)
(11) 63465 B1
G06Q 10/08 (2012.01)
H04W 4/80
(2018.01)
(21) P-2022/0732
(22) 22.02.2019.
(30) DK 23.02.2018. PA201870121
(86) WO 22.02.2019. PCT/DK2019/050070
(87) WO 29.08.2019. WO 2019/161872
(96) 22.02.2019. 19757924.6
(97) 11.05.2022. EP3755187 B 2022/19 EN
(54) ORMARIĆ ZA PAKETE I POSTUPAK ZA
UPRAVLJANJE ORMARIĆEM ZA PAKETE
20

PARCEL LOCKER AND A METHOD FOR
OPERATING THE PARCEL LOCKER
(73) SWIPBOX DEVELOPMENT APS, Ellegårdvej 7,
6400 Sønderborg, DK
(72) KACZMAREK, Allan, Vandmøllevej 12, 6400
Sønderborg, DK; ERLER, Klaus Okkels, Fasanvej 5,
6470 Sydals, DK
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 63389 B1
A61K 9/127 (2006.01)
A61K 31/7088 (2006.01)
A61K 38/18 (2006.01)
A61K 48/00 (2006.01)
(21) P-2022/0666
(22) 31.10.2018.
(30) US 31.10.2017. 201762579671 P
(86) WO 31.10.2018. PCT/US2018/058541
(87) WO 09.05.2019. WO 2019/089818
(96) 31.10.2018. 18811407.8
(97) 04.05.2022. EP3703658 B 2022/18 EN
(54) LIPIDNE NANOČESTICE ZA ISPORUKU
MODIFIKOVANE RNK KOJA ENKODIRA
POLIPEPTID VEGF-A
LIPID NANOPARTICLES FOR DELIVERING
MODIFIED RNA ENCODING A VEGF-A
POLYPEPTIDE
(73) ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE
(72) HANSSON, Kenny, Mikael, AstraZeneca AB, SE431 83 Mölndal, SE; BENENATO, Kerry, 415 Lincoln
Road, SudburyMA 01776, US; WÅGBERG, Maria,
AstraZeneca AB, SE-431 83 Mölndal, SE; PÅLSSON,
Annika, AstraZeneca AB, SE-431 83 Mölndal, SE;
FRITSCHE-DANIELSON, Regina, AstraZeneca AB,
SE-431 83 Mölndal, SE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 63402 B1
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 9/113 (2006.01)
A61K 31/05 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 17/06 (2006.01)
A61P 17/08 (2006.01)
A61P 17/10 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 37/08 (2006.01)
(21) P-2022/0478
(22) 19.05.2016.
(30) US 21.05.2015. 201562165097 P
US 19.04.2016. 201662324450 P
(86) WO 19.05.2016. PCT/IB2016/052955
(87) WO 24.11.2016. WO 2016/185428
(96) 19.05.2016. 16725243.6
(97) 04.05.2022. EP3297605 B 2022/18 EN
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(54) TOPIKALNE FARMACEUTSKE
KOMPOZICIJE
TOPICAL PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
(73) DERMAVANT SCIENCES GMBH, Viaduktstrasse
8, 4051 Basel, CH
(72) BEDARD, Mary, 20 T. W. Alexander Drive
Research Triangle Park, North Carolina 27709, US;
DOHERTY, Michael, Quinn, 2206 Rhonda Road,
Hillsborough, North Carolina 27278, US; LENN, Jon,
D., 4222 Emperor Boulevard Suite 320, Durham, North
Carolina 27703, US; SANTOS, Leandro, L., 20 T. W.
Alexander Drive Research Triangle Park, North Carolina
27709, US; SONTI, Sujatha, D., 20 T. W. Alexander
Drive Research Triangle Park, North Carolina 27709,
US; THOMAS, Joey, Roger, 5 Moore Drive Research
Triangle Park, North Carolina 27709-3398, US;
WHITEMAN, Justin, E., 801 Capitola Drive Suite 3,
Durham, North Carolina 27713, US; JAIN, Piyush, 604
Kent Court, Chester Springs PA 19425, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 9/00
(2006.01)
(11) 63439 B1
A61K 9/14
(2006.01)
A61K 31/198 (2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
(21) P-2022/0515
(22) 10.04.2019.
(30) EP 16.04.2018. 18167617
EP 22.03.2019. 19386017
(86) WO 10.04.2019. PCT/EP2019/059123
(87) WO 24.10.2019. WO 2019/201712
(96) 10.04.2019. 19722514.7
(97) 04.05.2022. EP3781126 B 2022/18 EN
(54) FARMACEUTSKA SUVA PRAŠKASTA
KOMPOZICIJA ZA INHALACIJU KOJA
OBUHVATA HORMON TIROIDNE ŽLEZDE
A PHARMACEUTICAL DRY POWDER
COMPOSITION FOR INHALATION COMPRISING A
THYROID HORMONE
(73) TSETI, Ioulia, 13 Pavlou Mela Street, 145 61
Kifissia Attikis, GR
(72) TSETI, Ioulia, 13 Pavlou Mela Street, 145 61
Kifissia Attikis, GR
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) A61K 9/14
(2006.01)
(11) 63398 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61K 9/72
(2006.01)
A61K 31/46 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
(21) P-2022/0674
(22) 13.03.2009.
(30) EP 13.03.2008. 08382010
(96) 13.03.2009. 15173000.9
(97) 04.05.2022. EP2954889 B 2022/18 EN

ЗИС / RS / IPO

B
(54) KOMPOZICIJA ZA INHALACIJU KOJA
SADRŽI AKLIDINIJUM ZA LEČENJE
HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA
INHALATION COMPOSITION CONTAINING
ACLIDINIUM FOR TREATMENT OF CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
(73) ALMIRALL, S.A., Ronda del General Mitre 151,
08022 Barcelona, ES
(72) LAMARCA CASADO, Rosa, C/de la Llacuna 110112, 1º 3a,, 08018 Barcelona, ES; DE MIQUEL SERRA,
Gonzalo, P.O. Box 08029, Avda. Diagonal 511, 3º 3ª,,
Barcelona, ES
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 9/14
(2006.01)
(11) 63399 B1
A61K 9/72
(2006.01)
A61K 31/46 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 11/06 (2006.01)
(21) P-2022/0675
(22) 13.03.2009.
(30) EP 13.03.2008. 08382010
(96) 13.03.2009. 15173011.6
(97) 04.05.2022. EP2954891 B 2022/18 EN
(54) KOMPOZICIJA ZA INHALACIJU KOJA
SADRŽI AKLIDINIJUM ZA LEČENJE ASTME
INHALATION COMPOSITION CONTAINING
ACLIDINIUM FOR TREATMENT OF ASTHMA
(73) ALMIRALL, S.A., Ronda del General Mitre 151,
08022 Barcelona, ES
(72) LAMARCA CASADO, Rosa, C/de la Llacuna 110112, 1º 3a,, 08018 Barcelona, ES; DE MIQUEL SERRA,
Gonzalo, P.O. Box 08029, Avda. Diagonal 511, 3º 3ª,,
Barcelona, ES
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
(51) A61K 9/19
(2006.01)
(11) 63429 B1
A61K 38/21 (2006.01)
A61P 1/18
(2006.01)
A61P 9/00
(2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) P-2022/0686
(22) 28.02.2017.
(30) FI 29.02.2016. 20165153
(86) WO 28.02.2017. PCT/FI2017/050128
(87) WO 08.09.2017. WO 2017/149199
(96) 28.02.2017. 17711246.3
(97) 27.04.2022. EP3423042 B 2022/17 EN
(54) LIOFILIZOVANA FARMACEUTSKA
FORMULACIJA I NJENA UPOTREBA
A LYOPHILISED PHARMACEUTICAL
FORMULATION AND ITS USE
(73) FARON PHARMACEUTICALS OY,
Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, FI

21

B
(72) JALKANEN, Markku, Rauvolantie 77, 20760
Piispanristi, FI; MAKSIMOW, Mikael, Puhuri 11 G 23,
20900 Turku, FI; PIIPPO, Ilse, Österbyntie 44, 21600
Parainen, FI
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A61K 31/194 (2006.01)
(11) 63392 B1
A61K 31/198 (2006.01)
A61K 31/4415 (2006.01)
A61K 31/51 (2006.01)
A61P 3/04
(2006.01)
(21) P-2022/0607
(22) 20.07.2018.
(30) IT 28.07.2017. 201700087376
(86) WO 20.07.2018. PCT/IB2018/055428
(87) WO 31.01.2019. WO 2019/021137
(96) 20.07.2018. 18753466.4
(97) 06.04.2022. EP3658133 B 2022/14 EN
(54) KOMPOZICIJE KOJE SADRŽE
AMINOKISELINE ZA UPOTREBU U LEČENJU
GOJAZNOSTI
COMPOSITIONS COMPRISING AMINO ACIDS FOR
USE IN THE TREATMENT OF OBESITY
(73) PROFESSIONAL DIETETICS S.P.A., Via Ciro
Menotti, 1/A, 20129 Milano (MI), IT
(72) GIORGETTI, Paolo, Luca, Maria, Via Fabio Filzi
41, I-20124 Milano, IT
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) A61K 31/194 (2006.01)
(11) 63422 B1
A61K 31/198 (2006.01)
A61P 9/04
(2006.01)
A61P 21/00 (2006.01)
(21) P-2022/0627
(22) 20.07.2018.
(30) IT 28.07.2017. 201700087359
(86) WO 20.07.2018. PCT/IB2018/055425
(87) WO 31.01.2019. WO 2019/021135
(96) 20.07.2018. 18753465.6
(97) 13.04.2022. EP3658132 B 2022/15 EN
(54) KOMPOZICIJE KOJE SADRŽE
AMINOKISELINE ZA UPOTREBU U LEČENJU
BOLESTI POVEZANIH SA
MITOHONDRIJALNOM DISFUNKCIJOM
COMPOSITIONS COMPRISING AMINO ACIDS FOR
USE IN THE TREATMENT OF MITOCHONDRIAL
DYSFUNCTION-RELATED DISEASES
(73) PROFESSIONAL DIETETICS S.P.A., Via Ciro
Menotti, 1/A, 20129 Milano (MI), IT
(72) GIORGETTI, Paolo, Luca, Maria, Via Fabio Filzi
41, I-20124 Milano, IT
(74) ĆOSOVIĆ, Vanja, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd

22
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(51) A61K 31/20 (2006.01)
(11) 63458 B1
A61K 31/201 (2006.01)
A61K 31/202 (2006.01)
A61K 31/23 (2006.01)
A61P 15/06 (2006.01)
(21) P-2022/0720
(22) 03.11.2017.
(30) GR 07.11.2016. 20160100572
(86) WO 03.11.2017. PCT/GR2017/000064
(87) WO 11.05.2018. WO 2018/083508
(96) 03.11.2017. 17808129.5
(97) 11.05.2022. EP3534891 B 2022/19 EN
(54) ORALNE KOMPOZICIJE SA
IMUNOMODULACIJSKIM EFEKTOM NA
ĆELIJE PRIRODNE UBICE
ORAL COMPOSITIONS WITH
IMMUNOMODULATING EFFECT ON NATURAL
KILLER CELLS
(73) GELADAKI, Varvara, 13 Kastamonis Street,
14121 Neo Iraklio Attikis, GR
(72) GELADAKI, Varvara, 13 Kastamonis Street,
14121 Neo Iraklio Attikis, GR
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) A61K 31/403 (2006.01)
(11) 63461 B1
A61K 31/133 (2006.01)
A61K 31/424 (2006.01)
A61K 31/43 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
A61P 31/08 (2006.01)
(21) P-2022/0731
(22) 04.05.2018.
(30) EP 08.05.2017. 17382255
(86) WO 04.05.2018. PCT/EP2018/061615
(87) WO 15.11.2018. WO 2018/206466
(96) 04.05.2018. 18721053.9
(97) 27.07.2022. EP3621609 B 2022/30 EN
(54) SANFETRINEM ILI NJEGOVA SO ILI
ESTAR ZA UPOTREBU U LEČENJU
MIKOBAKTERIJSKE INFEKCIJE
SANFETRINEM OR A SALT OR ESTER THEREOF
FOR USE IN TREATING MYCOBACTERIAL
INFECTION
(73) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL
PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED, 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(72) BARROS AGUIRRE, David, GlaxoSmithKline
Severo Ochoa 2 Parque Tecnológico de Madrid Tres
Cantos, 28760 Madrid, ES; BATES, Robert H.,
GlaxoSmithKline Severo Ochoa 2 Parque Tecnológico
de Madrid Tres Cantos, 28760 Madrid, ES; GONZALEZ
DEL RIO, Ruben, GlaxoSmithKline Severo Ochoa 2
Parque Tecnológico de Madrid Tres Cantos, 28760
Madrid, ES; MENDOZA LOSANA, Alfonso,
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GlaxoSmithKline Severo Ochoa 2 Parque Tecnológico
de Madrid Tres Cantos, 28760 Madrid, ES; RAMÓN
GARCÍA, Santiago, Andador Luis Puntes 10 4ºB,
50008 Zaragoza, ES
(74) POPOVIĆ, Gordana, Takovska 19, 11000 Beograd
(51) A61K 31/439 (2006.01)
(11) 63476 B1
A61K 9/00
(2006.01)
A61P 11/06 (2006.01)
A61P 11/08 (2006.01)
(21) P-2022/0736
(22) 13.12.2013.
(30) EP 17.12.2012. 12382507
US 10.01.2013. 201361750952 P
(86) WO 13.12.2013. PCT/EP2013/076606
(87) WO 26.06.2014. WO 2014/095663
(96) 13.12.2013. 13805376.4
(97) 01.06.2022. EP2931275 B 2022/22 EN
(54) AKLIDINIJUM ZA UPOTREBU U
POVEĆANJU FIZIČKE AKTIVNOSTI U
DNEVNOM ŽIVOTU KOD PACIJENTA KOJI
PATI OD HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI
PLUĆA
ACLIDINIUM FOR USE IN INCREASING
PHYSICAL ACTIVITY IN DAILY LIFE IN A
PATIENT SUFFERING FROM CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
(73) ALMIRALL S.A., Ronda del General Mitre, 151,
08022 Barcelona, ES
(72) JARRETA FERNANDEZ, Diana, C/ Laureà Miró
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AG, Aeschenvorstadt 52, 4051 Basel, CH; SCHIEDEL,
Christiane, c/o Novartis Pharma AG, Postfach, 4002
Basel, CH; GURINA, Marina, c/o Novartis Pharma AG,
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SULFATES (OCS) FOR THE TREATMENT OF
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Gunasekaran, 151 Crestview Circle, Daly City, CA
94015, US; JACOBSEN, Frederick W., 1168 Homestake
Place, Newbury Park, CA 91320, US; TSUJI, Wayne,
1721 Evergreen Place, Seattle, WA 98122, US
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) A61K 39/12 (2006.01)
(11) 63381 B1
A61P 11/00 (2006.01)
C07K 16/10 (2006.01)
(21) P-2022/0654
(22) 21.10.2016.
(30) US 22.10.2015. 201562244802 P

ЗИС / RS / IPO

B
US 22.10.2015. 201562244813 P
US 22.10.2015. 201562244837 P
US 22.10.2015. 201562244946 P
US 22.10.2015. 201562245031 P
US 28.10.2015. 201562247297 P
US 28.10.2015. 201562247362 P
US 28.10.2015. 201562247394 P
US 28.10.2015. 201562247483 P
(96) 21.10.2016. 20164728.6
(97) 27.04.2022. EP3718565 B 2022/17 EN
(54) VAKCINE PROTIV RESPIRATORNIH
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RESPIRATORY VIRUS VACCINES
(73) MODERNATX, INC., 200 Technology Square,
Cambridge, MA 02139, US
(72) CIARAMELLA, Giuseppe, 1 Hawes Road,
Sudbury, MA 01776, US; HIMANSU, Sunny, 23
Fernway, Winchester, MA 01890, US
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) A61K 39/395 (2006.01)
(11) 63380 B1
A61P 35/00 (2006.01)
C07K 7/06
(2006.01)
C07K 14/47 (2006.01)
C07K 14/725 (2006.01)
(21) P-2022/0633
(22) 09.05.2016.
(30) WO 11.05.2015. PCT/EP2015/060357
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Meditrina (B260), Babraham Research Campus,
Cambridge CB22 3AT, GB
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) A61K 47/68 (2017.01)
(11) 63451 B1
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) P-2022/0709
(22) 02.03.2017.
(30) EP 03.03.2016. 16000511
(86) WO 02.03.2017. PCT/EP2017/054911
(87) WO 08.09.2017. WO 2017/149077
(96) 02.03.2017. 17707350.9
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(73) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, Rue
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(30) DE 12.11.2015. 102015119506
(86) WO 28.10.2016. PCT/EP2016/001800
(87) WO 18.05.2017. WO 2017/080634
ЗИС / RS / IPO
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(96) 28.10.2016. 16797738.8
(97) 01.06.2022. EP3374648 B 2022/22 DE
(54) SPOJNI SKLOP ZA MONTAŽNE ŠINE
CONNECTION ASSEMBLY FOR MOUNTING
RAILS
(73) FISCHERWERKE GMBH & CO. KG, KlausFischer-Strasse 1, 72178 Waldachtal, DE
(72) LINKA, Martin, Christina Rauscherstrasse 10,
72160 Horb a.N., DE; FÖRMER, Thomas,
Mozartstrasse 20, 72160 Horb a.N., DE
(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ
ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd
(51) F16B 12/16 (2006.01)
(11) 63378 B1
F16B 5/02
(2006.01)
F16B 5/06
(2006.01)
(21) P-2022/0583
(22) 14.12.2016.
(30) DE 17.02.2016. 102016202450
(86) WO 14.12.2016. PCT/EP2016/081079
(87) WO 24.08.2017. WO 2017/140399
(96) 14.12.2016. 16822133.1
(97) 06.04.2022. EP3417179 B 2022/14 DE
(54) SREDSTVO ZA SPAJANJE I POSTUPAK ZA
SPAJANJE DVE KOMPONENTE
CONNECTING MEANS AND METHOD FOR
CONNECTING TWO COMPONENTS
(73) LAMELLO AG, Hauptstrasse 149, 4416
Bubendorf, CH; BAUR, Franz, Hochsträss 13, 87534
Oberstaufen, DE; HASER, Franz, Josef, Buchenegg 5,
87534 Oberstaufen, DE
(72) BAUR, Franz, Hauptstrasse 149, 4416 Bubendorf,
DE; HASER, Franz, Josef, Hauptstrasse 149, 4416
Bubendorf, DE; JEKER, Patrick, Holzgasse 14, 4225
Brislach, CH; SEILER, Philipp, Underdorf 20, 4424
Arboldswil, CH
(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,
11000 Beograd
(51) F24F 12/00 (2006.01)
(11) 63385 B1
F24F 1/0007 (2019.01)
F24F 5/00
(2006.01)
F24F 140/12 (2018.01)
F24F 140/20 (2018.01)
F25B 13/00 (2006.01)
F25B 30/02 (2006.01)
(21) P-2022/0656
(22) 22.02.2017.
(30) FI 22.02.2016. 20165135
(86) WO 22.02.2017. PCT/FI2017/050116
(87) WO 31.08.2017. WO 2017/144779
(96) 22.02.2017. 17755882.2
(97) 20.04.2022. EP3420284 B 2022/16 EN
(54) EKOLOŠKI SKLOP ZA POBOLJŠANJE
ENERGETSKE EFIKASNOSTI
ECOLOGICAL ARRANGEMENT FOR ENERGY
EFFICIENCY IMPROVEMENT
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(73) SUOMEN ILMASTOINTI JA SAVUNPOISTO
OY, Punasillantie 28, 40950 Muurame, FI
(72) TOPPINEN, Esa, c/o Suomen Ilmastointi Ja
Savunpoisto Oy, Punasillantie 28, 40950 Muurame, FI
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) F26B 1/00
(2006.01)
(11) 63468 B1
F26B 3/06
(2006.01)
F26B 17/10 (2006.01)
(21) P-2022/0748
(22) 19.02.2020.
(30) PT 15.10.2019. 2019115843
(96) 19.02.2020. 20158135.2
(97) 11.05.2022. EP3798559 B 2022/19 EN
(54) OPREMA ZA RAZBIJANJE I SUŠENJE
OTPADA PLASTIČNE FOLIJE ZA
RECIKLIRANJE
EQUIPMENT FOR BREAKING AND DRYING
PLASTIC FILM WASTE TO RECYCLE
(73) PLASMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA A INDUSTRIA DE PLASTICOS, LDA, Zona
Industrial da Barosa, Lote 8 Carreira d'Agua, P-2400016 Leiria, PT
(72) FONSECA LAGOA, Fernando, Rua do Vale Sepal,
nº 105 - 1º Esq., P-2400-365 Leiria, PT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) F27B 7/36
(2006.01)
(11) 63453 B1
C04B 7/36
(2006.01)
C04B 7/44
(2006.01)
F27B 7/38
(2006.01)
(21) P-2022/0725
(22) 26.04.2019.
(30) DE 30.04.2018. 102018206673
(86) WO 26.04.2019. PCT/EP2019/060773
(87) WO 07.11.2019. WO 2019/211202
(96) 26.04.2019. 19720832.5
(97) 04.05.2022. EP3788314 B 2022/18 DE
(54) PROIZVODNJA OXYFUEL KLINKERA SA
SPECIJALNIM DODAVANJEM KISEONIKA
OXYFUEL CLINKER PRODUCTION WITH
SPECIAL OXYGEN ADDITION
(73) THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS
AG, ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, DE
(72) LEMKE, Jost, Eschenweg 8, 59320 Ennigerloh,
DE; WILLMS, Eike, Petra-Kelly-Str. 17, 44309
Dortmund, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) F41H 9/06
(2006.01)
(11) 63479 B1
F41H 3/00
(2006.01)
F42B 12/48 (2006.01)
F42B 12/70 (2006.01)
(21) P-2022/0745
(22) 14.09.2018.
(30) BE 23.10.2017. 201705755
(86) WO 14.09.2018. PCT/IB2018/057034
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B
(87) WO 02.05.2019. WO 2019/081993
(96) 14.09.2018. 18779054.8
(97) 18.05.2022. EP3701214 B 2022/20 FR
(54) KORIŠĆENJE MATERIJALA ZA
MASKIRANJE CILJA I MUNICIJA KOJOM SE
OMOGUĆAVA RASPRŠIVANJE OVOG
MATERIJALA ZA MASKIRANJE
USE OF MATERIAL FOR MASKING A TARGET
AND AMMUNITION FOR DISPERSING SUCH A
MASKING MATERIAL
(73) MECAR, SOCIÉTÉ ANONYME, Rue Grinfaux 50,
7181 Seneffe (Petit-Roeulx-les-Nivelles), BE
(72) PERROT, Nicolas, Rue Léon Baguet, 7191
Ecaussinnes, BE
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) G01J 3/28
(2006.01)
(11) 63454 B1
(21) P-2022/0728
(22) 13.12.2019.
(30) EP 17.12.2018. 18212853
(86) WO 13.12.2019. PCT/EP2019/085010
(87) WO 25.06.2020. WO 2020/126869
(96) 13.12.2019. 19818077.0
(97) 22.06.2022. EP3899462 B 2022/25 EN
(54) POSTUPAK ZA IDENTIFIKACIJU
NEISPRAVNO KALIBRISANOG ILI
NEKALIBRISANOG INFRACRVENOG
SPEKTROMETRA I ZA KOREKCIJU SPEKTRA
SNIMLJENOG NA NEISPRAVNO
KALIBRISANOM ILI NEKALIBRISANOM
INFRACRVENOM SPEKTROMETRU
METHOD FOR THE IDENTIFICATION OF AN
INCORRECTLY CALIBRATED OR NONCALIBRATED INFRARED SPECTROMETER AND
FOR THE CORRECTION OF A SPECTRUM
RECORDED ON AN INCORRECTLY OR NONCALIBRATED INFRARED SPECTROMETER
(73) EVONIK OPERATIONS GMBH, Rellinghauser
Straße 1-11, 45128 Essen, DE
(72) REIMANN, Ingolf, Albert-Schweitzer-Str. 19,
64354 Reinheim, DE; REISING, Joachim, Julius-EchterStr. 32, 63801 Kleinostheim, DE; MÜLLER, Christoph,
Mathildenstr. 66, 63065 Offenbach am Main, DE
(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36, 11080 Beograd
(51) G01N 30/86 (2006.01)
(11) 63424 B1
C07K 16/24 (2006.01)
G01N 30/88 (2006.01)
G01N 30/89 (2006.01)
(21) P-2022/0647
(22) 19.04.2019.
(30) US 20.04.2018. 201862660340 P
(86) WO 19.04.2019. PCT/US2019/028332
(87) WO 24.10.2019. WO 2019/204734
(96) 19.04.2019. 19722993.3
(97) 27.04.2022. EP3781943 B 2022/17 EN
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(54) KVALIFIKACIJA HROMATOGRAFSKE
KOLONE U PROIZVODNIM METODAMA ZA
PROIZVODNJU KOMPOZICIJA ANTI-IL12/IL23
ANTITELA
CHROMATOGRAPHY COLUMN QUALIFICATION
IN MANUFACTURING METHODS FOR
PRODUCING ANTI-IL12/IL23 ANTIBODY
COMPOSITIONS
(73) JANSSEN BIOTECH, INC., 800/850 Ridgeview
Drive, Horsham, PA 19044, US
(72) RANDOLPH, Paul, 200 Great Valley Parkway,
Malvern, PA 19355, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) G01N 33/68 (2006.01)
(11) 63423 B1
G01N 33/53 (2006.01)
(21) P-2022/0632
(22) 17.08.2018.
(30) EP 18.08.2017. 17186948
(86) WO 17.08.2018. PCT/EP2018/072348
(87) WO 21.02.2019. WO 2019/034783
(96) 17.08.2018. 18756423.2
(97) 06.04.2022. EP3669193 B 2022/14 EN
(54) UNAPREĐENO HVATANJE RNK
INTERAKTOMA (ERIC)
ENHANCED RNA INTERACTOME CAPTURE
(ERIC)
(73) EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY
LABORATORY, Meyerhofstrasse 1,
69117 Heidelberg, DE
(72) PEREZ-PERRI, Joel, Ignazio, Görresstrasse 4,
69126 Heidelberg, DE; HENTZE, Matthias, W.,
Jettaweg 4/3, 69118 Heidelberg, DE; ROGELL, Birgit,
R7 24, 68161 Mannheim, DE
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd
(51) G06F 9/50
(2006.01)
(11) 63386 B1
(21) P-2022/0658
(22) 01.02.2013.
(96) 01.02.2013. 20206015.8
(97) 04.05.2022. EP3809265 B 2022/18 EN
(54) UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJAMA
COMMUNICATIONS MANAGEMENT
(73) AMADEUS S.A.S., 485 Route du Pin Montard,
Sophia Antipolis, 06410 Biot, FR
(72) DERSY, Julien, Jefferson House, Hogs back,
GUILDFORD, GU3 1AQ, GB; ORTON, David, 31
Woodside Avenue, AMERSHAM BUCKS, HP6 6BQ, GB
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd
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(51) H01Q 3/02
(2006.01)
(11) 63456 B1
H01Q 3/04
(2006.01)
H01Q 3/16
(2006.01)
H01Q 3/26
(2006.01)
H01Q 5/45
(2015.01)
H01Q 15/00 (2006.01)
H01Q 15/14 (2006.01)
H01Q 19/17 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
H01Q 21/08 (2006.01)
H01Q 21/28 (2006.01)
H01Q 25/00 (2006.01)
(21) P-2022/0637
(22) 08.04.2016.
(30) US 08.04.2015. 201562144473 P
US 28.05.2015. 201562167641 P
US 09.07.2015. 201562190378 P
US 12.10.2015. 201562239993 P
(86) WO 08.04.2016. PCT/US2016/026697
(87) WO 13.10.2016. WO 2016/164758
(96) 08.04.2016. 16777378.7
(97) 27.04.2022. EP3281250 B 2022/17 EN
(54) 1D FAZIRANI ANTENSKI NIZ ZA RADAR I
KOMUNIKACIJE
1D PHASED ARRAY ANTENNA FOR RADAR AND
COMMUNICATIONS
(73) SRI INTERNATIONAL, 333 Ravenswood Avenue,
Menlo Park, CA 94025, US
(72) NICOLLS, Michael, J., 110 Corte Madera Road,
Portola Valley, CA 94028, US; PETERSON, Ryan, C.,
143 N. Mckinley Avenue, Fort Collins, CO 80521, US;
CEPERLEY, Daniel, P., 884 San Junipero Drive,
Sunnyvlae, CA 94085, US; KLOFAS, Bryan, 984
Harrison Street A, San Francisco, CA 94107, US;
WATTERS, David, 769 Prestwick Court, Sunnyvlae,
CA 94087, US; GREFFEN, Michael, 938 Van Auken
Circle, Palo Alto, CA 94303, US; DURAK, Thomas,
471 Innsbrook Drive, Canton, MI 48188, US;
MALONE, Moyra, 736 Arlington Road, Redwood City,
CA 94062, US; BUONOCORE, John, J., 136 Oakwood
Drive, Redwood City, CA 94061, US
(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,
11040 Beograd

B
(73) ATOP S.P.A., Strada S. Appiano, 8/A, 50028
Barberino Tavarnelle (FI), IT
(72) SANTANDREA, Marco, Strada della Valle 20, I50021 Barberino Val D'Elsa (FI), IT
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd
(51) H04L 5/00
(2006.01)
(11) 63414 B1
H04L 27/26 (2006.01)
(21) P-2022/0696
(22) 01.05.2018.
(30) US 04.05.2017. 201762501494 P
(86) WO 01.05.2018. PCT/US2018/030406
(87) WO 08.11.2018. WO 2018/204333
(96) 01.05.2018. 18729512.6
(97) 06.07.2022. EP3619876 B 2022/27 EN
(54) KORISNIČKE OPREME, BAZNE STANICE I
METODE
USER EQUIPMENTS, BASE STATIONS AND
METHODS
(73) FG INNOVATION COMPANY LIMITED, Flat
2623, 26/F Tuen Mun Central Square 22 Hoi Wing
Road, Tuen Mun New Territories, Hong Kong, CN;
SHARP KABUSHIKI KAISHA, 1, Takumi-cho, Sakaiku, Sakai-City Osaka 590-8522, JP
(72) NOGAMI, Toshizo, c/o SHARP KABUSHIKI
KAISHA, 1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, OSAKA
590-8522, JP; AIBA, Tatsushi, c/o SHARP
KABUSHIKI KAISHA, 1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai
City, OSAKA 590-8522, JP; SHENG, Jia, c/o Sharp
Laboratories of America, Inc., 17200 SE Mill Plain
Blvd. Suite 200, Vancouver, WA 98683, US; YIN,
Zhanping, c/o Sharp Laboratories of America, Inc.,
17200 SE Mill Plain Blvd. Suite 200, Vancouver, WA
98683, US
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd

(51) H02K 15/02 (2006.01)
(11) 63447 B1
(21) P-2022/0708
(22) 04.04.2014.
(30) IT 19.04.2013. PI20130031
(86) WO 04.04.2014. PCT/IB2014/060440
(87) WO 23.10.2014. WO 2014/170790
(96) 04.04.2014. 14728289.1
(97) 29.06.2022. EP2987226 B 2022/26 EN
(54) PROIZVODNE LINIJE ZA PROIZVODNJU
KOMPONENTI JEZGRA DINAMOELEKTRIČNIH MAŠINA
PRODUCTION LINES FOR PRODUCING CORE
COMPONENTS OF DYNAMO ELECTRIC
MACHINES
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OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE
AMENDED PATENTS

(51) C07D 215/227 (2006.01)
(11) 52754 B2
A61K 31/47 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) P-2013/0135
(22) 15.01.2010.
(30) US 16.01.2009. 145421P
(86) WO 15.01.2010. PCT/US2010/021194
(87) WO 22.07.2010. WO 2010/083414
(96) 15.01.2010. 10701175.1
(97) 06.03.2013. EP2387563 B 2013/10 EN
(54) MALAT SO N-(4- {[6,7BIS(METILOKSI)HINOLIN-4-IL]OKSI}FENIL-N'(4-FLUOROFENIL) CIKLOPROPAN-1,1DIKARBOKSAMID-a, I NJENI KRISTALNI
OBLICI ZA LEČENJE KARCINOMA
MALATE SALT OF N- (4-{ [6,7-BIS
(METHYLOXY)QUINOLIN-4-YL]OXY}PHENYL-N'(4-FLUOROPHENYL) CYCLOPROPANE-1,1DICARBOXAMIDE, AND CRYSTALLINE FORMS
THEREOF FOR THE TREATMENT OF CANCER
(73) EXELIXIS, INC., 1851 Harbor Bay Parkway,
Alameda, CA 94502 , US
(72) BROWN, Adrian, St. Clair; 67 Stour Green Ely,
Cambridgeshire CB6 2XJ, GB; LAMB, Peter, 814
Mandana Blvd., Oakland CA 94610, US;
GALLAGHER, William, P., P.O. Box 4000, Princeton
NJ 08543, US
(74) PLAVŠA & PLAVŠA DOO BEOGRAD,
Strumička 51, 11000 Beograd
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of
Registered Patents
Истеком законског рока од 20 година у периоду
16.07.2022 - 15.08.2022. године:
Патент број 50767 чији је носилац UCB
PHARMA, S.A. , Allée de la Recherche 60, 1070
Brussels, BE, престао је да важи дана 24.07.2022.
године.
Патент број 52161 чији је носилац
RECORDATI IRELAND LIMITED, Raheens East
Ringaskiddy, Country Cork, IE, престао је да важи
дана 06.08.2022. године.

Патент број 52437 чији је носилац TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka- shi, Osaka, JP,
престао је да важи дана 01.02.2022. године.
Патент број 52458 чији је носилац TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JP,
престао је да важи дана 03.02.2022. године.

Патент број 53184 чији је носилац ZOETIS
SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 07054, Parsippany, New
Jersey, US, престао је да важи дана 24.07.2022. године.

Патент број 52557 чији је носилац
ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE;
PULMAGEN
THERAPEUTICS
(SYNERGY)
LIMITED, The Coach House Grenville Court, Britwell
Road, Burnham, Slough SL1 8DF, GB, престао је да
важи дана 05.02.2022. године.

Патент број 53251 чији је носилац
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 7000
Portage Road , Kalamazoo, MI 49001, US, престао је да
важи дана 14.08.2022. године.

Патент број 52756 чији је носилац JANSSEN
PHARMACEUTICA N.V., Turnhoutseweg 30, 2340
Beerse, BE, престао је да важи дана 24.01.2022.
године.

Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду 16.01.2022. - 15.02.2022. године:

Патент број 53186 чији је носилац
VIRONOVA THIONATION AB, Gävlegatan 22, 113
30 Stockholm, SE, престао је да важи дана 04.02.2022.
године.

Патент број 50723 чији је носилац
GMUNDNER
FERTIGTEILE
GESELLSCHAFT
M.B.H. & CO.KG., Kuferzeile 30, A-4810 Gmunden,
AT, престао је да важи дана 03.02.2022. године.
Патент број 51036 чији је носилац
KOVAČEVIĆ,Novak, Bul. A.Čarnojevića 142/18,
11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана
18.01.2022. године.
Патент број 51064 чији је носилац SINTETICA
S.A, Via Penate, 5, 6850 Mendrisio, CH, престао је да
важи дана 15.02.2022. године.
Патент број 51388 чији је носилац EUROCELTIQUE S.A., 1, rue Jean Piret, LU-2350, LU,
престао је да важи дана 20.01.2022. године.

Патент број 53554 чији је носилац UCB
Biopharma SPRL, Allée de la Recherche, 60 , 1070
Bruxelles , BE, престао је да важи дана 28.01.2022.
године.
Патент број 54189 чији је носилац NOVARTIS
AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH, престао је да
важи дана 03.02.2022. године.
Патент број 54265 чији је носилац THE
RESEARCH
FOUNDATION
OF
STATE
UNIVERSITY OF NEW YORK, 35 State Street,
Albany, NY 12207, US, престао је да важи дана
20.01.2022. године.

Патент број 51835 чији је носилац OUTOTEC
OYJ, Riihitontuntie 7, 02200 Espoo, FI, престао је да
важи дана 10.02.2022. године.

Патент број 54371 чији је носилац
NOVOMATIC AG, Wiener Strasse 158, 2352
Gumpoldskirchen, AT, престао је да важи дана
22.01.2022. године.

Патент број 51944 чији је носилац H.
LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 ValbyCopenhagen, DK, престао је да важи дана 15.02.2022.
године.

Патент број 54543 чији је носилац YALE
UNIVERSITY, Two Whitney Avenue, New Haven, CT
06510, US, престао је да важи дана 26.01.2022.
године.
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Патент број 54694 чији је носилац HONGFA
HOLDINGS U.S., INC., 20381 Hermana Circle, Lake
Forest CA 92630, US, престао је да важи дана
10.02.2022. године.
Патент број 54898 чији је носилац FERRING
BV, Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp, NL,
престао је да важи дана 19.01.2022. године.
Патент број 54988 чији је носилац
BIOSUCCESS BIOTECH Co. Ltd.,, 2570 North First
Street Suite 200,, San Jose CA 95131, US, престао је да
важи дана 31.01.2022. године.
Патент број 55210 чији је носилац AICURIS
GMBH & CO.KG, Friedrich-Ebert-Strasse 475, 42117
Wuppertal, DE, престао је да важи дана 24.01.2022.
године.
Патент број 55265 чији је носилац
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein,
DE, престао је да важи дана 27.01.2022. године.
Патент број 55519 чији је носилац AVENTIS
PHARMA S.A., 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony,
FR, престао је да важи дана 16.01.2022. године.
Патент број 55622 чији је носилац JAN DE
NUL N.V., Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst, BE,
престао је да важи дана 10.02.2022. године.
Патент број 56269 чији је носилац MERCK
PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, DE, престао је да важи дана 08.02.2022.
године.
Патент број 56331 чији је носилац MERCK
PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250, 64293
Darmstadt, DE, престао је да важи дана 07.02.2022.
године.
Патент број 56633 чији је носилац TMT -BBG
RESEARCH UND DEVELOPMENT GMBH, WerkVI-Straße 55, 8605 Kapfenberg, AT, престао је да важи
дана 14.02.2022. године.
Патент број 56801 чији је носилац DR. ELSM
VAN EEKELEN O/G BV, Irene Vorrinkplein 40 J, 1506
WR Zaandam, NL, престао је да важи дана
17.01.2022. године.
Патент број 56806 чији је носилац HONGFA
HOLDINGS U.S., INC., 20381 Hermana Circle, Lake
Forest, CA 92630, US, престао је да важи дана
10.02.2022. године.
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Патент број 56983 чији је носилац RHODIA
OPERATIONS, 25 rue de Clichy, 75009 Paris, FR,
престао је да важи дана 13.02.2022. године.
Патент број 57303 чији је носилац SHAH,
Deepak Pranjivandas, 501/502 Vandana Apartments,
Janki Kutir, Juhu Church Road, Juhu, Mumbai,
Maharashtra 400 009, IN, престао је да важи дана
31.01.2022. године.
Патент број 57512 чији је носилац
FIREBLADE HOLDINGS, LLC, 2021 McKinney
Avenue, Suite 1100, Dallas, TX 75201, US, престао је
да важи дана 08.02.2022. године.
Патент број 57608 чији је носилац F.
HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 124,
4070 Basel, CH, престао је да важи дана 12.02.2022.
године.
Патент број 57633 чији је носилац PIOTR
NOGAL "TWOJE OCZY", Ujezdziec Wielki 77, 55-100
Trzebnica, PL, престао је да важи дана 31.01.2022. године.
Патент број 57880 чији је носилац R. J.
REYNOLDS TOBACCO COMPANY, 950 Reynolds
Boulevard, Winston-Salem, NC 27102-1487, US,
престао је да важи дана 14.02.2022. године.
Патент број 58117 чији је носилац ISOLINE
A.S., Kozí 915/7, 11000 Praha 1 - Staré Mesto, CZ,
престао је да важи дана 14.02.2022. године.
Патент број 58141 чији је носилац GENZYME
CORPORATION, 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US, престао је да важи дана 19.01.2022. године.
Патент број 58570 чији је носилац ESCO GROUP
LLC, 2141 NW 25th Avenue, Portland, OR 97210, US,
престао је да важи дана 15.02.2022. године.
Патент број 58947 чији је носилац TULINO
RESEARCH & PARTNERS LTD., Barclays Bank
Chambers 11-48 Bridge Str., Stratford-upon-Avon,
Warwickshire CV37 6AH, GB; TULINO, Rosario,
Rocco, 165 Brompton Park Crescent, London SW6 1SX,
GB, престао је да важи дана 07.02.2022. године.
Патент број 58965 чији је носилац THE
TRUSTEES
OF
THE
UNIVERSITY
OF
PENNSYLVANIA, Center for Technology Transfer,
3160 Chestnut Street, Suite 200, Philadelphia, PA
19104, US; ASTRAZENECA UK LIMITED, 1 Francis
Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus,
Cambridge CB2 0AA, GB, престао је да важи дана
27.01.2022. године.
ЗИС / RS / IPO
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Патент број 58999 чији је носилац ENI S.P.A.,
Piazzale E. Mattei 1, 00144 Rome, IT, престао је да
важи дана 12.02.2022. године.

Патент број 60463 чији је носилац COLINES
S.P.A., Via Biglieri 3, 28100 Novara, IT, престао је да
важи дана 07.02.2022. године.

Патент број 59012 чији је носилац FERRING
B.V., Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp, NL,
престао је да важи дана 19.01.2022. године.

Патент број 60583 чији је носилац AGENCY
FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH, 1
Fusionopolis Way 20-10 Connexis, Singapore 138632,
SG, престао је да важи дана 14.02.2022. године.

Патент број 59148 чији је носилац BAYER
OY, Pansiontie 47, 20210 Turku, FI, престао је да важи
дана 21.01.2022. године.
Патент број 59283 чији је носилац
DEUTSCHES
ZENTRUM
FÜR
NEURODEGENERATIVE ERKRANKUNGEN E.V.,
Ludwig-Erhard Allee 2, 53175 Bonn, DE, престао је да
важи дана 23.01.2022. године.
Патент број 59800 чији је носилац CHEN, Lan,
Bo, 184 East Emerson Road, Lexington, MA 02420, US;
SEQUENTIAL MEDICINE LIMITED, The Grand
Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West
Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman West Bay,
KY1-1208, KY, престао је да важи дана 05.02.2022.
године.
Патент број 60213 чији је носилац TULINO,
Rosario, Rocco, 165 Brompton Park Crescent, London
SW6 1SX, GB; TULINO RESEARCH & PARTNERS
LTD., Barclays Bank Chambers 11-48 Bridge Str.,
Stratford-upon-Avon, Warwickshire CV37 6AH, GB,
престао је да важи дана 30.01.2022. године.

ЗИС / RS / IPO

Патент број 60788 чији је носилац KNAUF
INSULATION, Rue de Maestricht 95, 4600 Visé, BE,
престао је да важи дана 28.01.2022. године.
Патент број 60980 чији је носилац I.V.A.R.
S.P.A., Via IV Novembre 181, 25080 Prevalle (BS), IT,
престао је да важи дана 24.01.2022. године.
Патент број 61178 чији је носилац GAMBINI
INTERNATIONAL S.A., 4 Boulevard Royal, 2449
Luxembourg, LU, престао је да важи дана 27.01.2022.
године.
Патент број 61432 чији је носилац
OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, 7 avenue de Messine,
75008 Paris, FR, престао је да важи дана 08.02.2022.
године.
Патент број 62422 чији је носилац NATCO
PHARMA LTD, Natco House, Road No. 2, Banjara
Hills, Hyderabad 500034, IN, престао је да важи дана
31.01.2022. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of
Entered Changes of Registered Patents
16.07.2022. - 15.08.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца патента рег.број
53527 промењена је у KVERNELAND A/S,
Plogfabrikkvegen
1,
4353
Klepp
Stasjon,
NOandFACHHOCHSCHULE SÜDWESTFALEN, ,
58644 Iserlohn, DE;
Име или адреса носиоца патента рег.број
56855 промењена је у SAMUMED, LLC, 9360 Towne
Centre Drive, San Diego, CA 92121, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
58383 промењена је у LOCLAIN SRL IN
LIQUIDAZIONE, Via Aspromonte 16, 40026 IMOLA
(BOLOGNA), IT;
Име или адреса носиоца патента рег.број
58432 промењена је у SAMUMED, LLC, 9360 Towne
Centre Drive, San Diego, CA 92121, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
59797 промењена је у SAMUMED, LLC, 9360 Towne
Centre Drive, San Diego, CA 92121, US;
Име или адреса носиоца патента рег.број
63103 промењена је у UBE CORPORATION, 1978-96
Oaza Kogushi, Ube-shi, Yamaguchi 755-8633, JP;
Промена пренос права

За патент бр. 53804 извршен је пренос на
KOTRLA, Ana, Sterije Popovića 5, 26332 Vlajkovac, RS;
За патент бр. 53846 извршен је пренос на
ATHENA PHARMACEUTIQUES SAS, Espace Arnold de
Ville 12 rue Georges Blandon, 78430 Louveciennes, FR;
За патент бр. 54797 извршен је пренос на
RAYCAP D.O.O., Pod Hrasti 7, Poslovna cona Zeje ,
1218 Komenda, SI;
За патент бр. 55281 извршен је пренос на RPHARM INTERNATIONAL LLC, 19, bld.1, Berzarina
street, first floor, premise V, room 9, 123154, Moscow, RU;
За патент бр. 58383 извршен је пренос на
VALPRES S.R.L., Via A. Gitti 11, 25060 MARCHENO
(BRESCIA), IT;
За патент бр. 61143 извршен је пренос на
DERMAPHARM AKTIENGESELLSCHAFT, Landkreis
München, Lil-Dagover-Ring 7, Grünwald, DE;
За патент бр. 61705 извршен је пренос на FSTAR THERAPEUTICS LIMITED, Eddeva B920,
Babraham
Research
Campus,
Cambridge,
Cambridgeshire, CB22 3AT, GB;
За патент бр. 62131 извршен је пренос на
DOM SECURITY, 20, rue de l'Arc de Triomphe, 75017
Paris, FR;

За патент бр. 53708 извршен је пренос на RPHARM INTERNATIONAL LLC, 19, bld.1, Berzarina
street, first floor, premise V, room 9, 123154, Moscow, RU;
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ПРОШИРЕНИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ КОЈИ СУ
ОГЛАШЕНИ НИШТАВИМ / Extended European patents and European patents which are
revoked
16.07.2022. - 15.08.2022. године
Eвропски патент EP2957278 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 56164, носиоца RADIUS HEALTH, INC.,
950 Winter Street, Waltham, MA 02451, US; IPSEN
PHARMA S.A.S., 65, Quai Georges Gorse, 92100
Boulogne-Billancourt, FR, нису имали дејства од
почетка.
Eвропски патент EP2700583 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 56928, носиоца PHILIP MORRIS
PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
CH, нису имали дејства од почетка.

ЗИС / RS / IPO

Eвропски патент EP3157932 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 56950, носиоца GILEAD SCIENCES,
INC., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US,
нису имали дејства од почетка.
Eвропски патент EP2582683 и пријава на којој
је он заснован, а који је уписан у Регистар патената
под бројем 57275, носиоца ARDEA BIOSCIENCES,
INC., 9390 Towne Centre Drive, San Diego CA 92121,
US, нису имали дејства од почетка.
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents
(51) A01C 7/16
(2006.01)
(11) 1763 U1
(21) MP-2021/0106
(22) 17.11.2021.
(54) SEJALICA ZA DEKORATIVNU SETVU
SEEDER FOR DECORATIVE SOWING
(73) POLJOPRIVREDNA ŠKOLA JOSIF PANČIĆ
PANČEVO, Novoseljanski put 31, 26000 Pančevo, RS
(72) BLAŽIN, Slobodan, Bokokotorska 30, 26000,
Pančevo, RS; BLAŽIN, Dragan, Bokokotorska 30,
26300, Pančevo, RS
(51) A43B 7/00
(2006.01)
(11) 1764 U1
A61N 2/08
(2006.01)
(21) MP-2022/0005
(22) 08.02.2022.
(54) OBUĆA SA VIŠENAMENSKIM PRENOSIVIM
RASKLOPIVIM MAGNETNIM DODATKOM U
OBLIKU DVODELNE TRAKE ZA SMANJENJE
ZAMORA
FOOTWEAR WITH MULTIPURPOSE MOBILE
DISASSEMBLING MAGNETIC ADDITION IN THE
FORM OF A TWO PIECE STRIP FOR FATIGUE
REDUCTION
(73) MANDIĆ, Dušanka, Jove Ilića 85, 11000 Beograd,
RS; MANDIĆ, Nenad, Gostivarska 52, 11000 Beograd,
RS; MANDIĆ, Biljana, Hadži-Ruvimova 19, , 11000
Beograd, RS
(72) MANDIĆ, Dušanka, Jove Ilića 85, 11000, Beograd,
RS; MANDIĆ, Nenad, Gostivarska 52, 11000, Beograd,
RS; MANDIĆ, Biljana, Hadži-Ruvimova 19, 11000,
Beograd, RS
(51) A61N 2/08
(2006.01)
A41D 3/00
(2006.01)
(21) MP-2022/0006
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(54) ODEĆA SA VIŠENAMENSKIM PRENOSIVIM
RASKLOPIVIM ELASTIČNI MAGNETNIM
DODATKOM
WARDROBE WITH MULTIPURPOSE MOBILE
DISASSEMBLING MAGNETIC ADDITION
(73) MANDIĆ, Dušanka, Jove Ilića 85, 11000 Beograd,
RS; MANDIĆ, Nenad, Gostivarska 52, 11000 Beograd,
RS; MANDIĆ, Biljana, Hadži-Ruvimova 19, 11000
Beograd, RS
(72) MANDIĆ, Dušanka, Jove Ilića 85, 11000, Beograd,
RS; MANDIĆ, Biljana, Hadži-Ruvimova 19, 11000,
Beograd, RS; MANDIĆ, Nenad, Gostivarska 52, 11000,
Beograd, RS
(51) B01D 53/92 (2006.01)
(11) 1766 U1
C08G 12/12 (2006.01)
F01N 3/10
(2006.01)
(21) MP-2022/0051
(22) 08.06.2022.
(30) BG 18.04.2022. 5512
(54) PROIZVOD ZA SEKUNDARNO
TRETIRANJE IZDUVNIH GASOVA
EXHAUST GAS SECONDARY TREATMENT
PRODUCT
(73) "TSAKI" LTD., Liulin 8, 34 "Kazimir Ernrot" str.,
ground floor, 1324 Sofia, BG
(72) HRISTOVA HRISTOVA-ANGELOVA, Krasimira,
zh.k. Sveta Troitsa, bl. 172 ent. V, 6th floor, 1309, Sofia , BG
(74) BOGDANOVIĆ, Dejan, Vlajkovićeva 28,
11000 Beograd

(11) 1765 U1
(22) 08.02.2022.
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of
Validity of Registred Petty Patents
Истеком законског рокаа од 10 годинау периоду
од 16.07.2022. - 15.08.2022. године

Beograd, RS, престао је да важи дана 01.02.2022.
године.

Мали патент број 1331 чији је носилац
NIKŠIĆ, Stevo, Milutina Miljkovića 54c, 11222 Jajinci,
Beograd, RS, престао је да важи дана 07.08.2022.
године.

Мали патент број 1651 чији је носилац
VILOTIĆ, Mileta, Braće Vučković 47, 11147 Beograd,
RS, престао је да важи дана 31.01.2022. године.

Због неплаћања таксе за одржавање права у
периоду од 16.01.2022. - 15.02.2022. године
Мали патент број 1601 чији је носилац
PAUNOVIĆ, Novica, Prvomajska 56/108, 11080

ЗИС / RS / IPO

Мали патент број 1661 чији је носилац
TODOROVIĆ, Andreja, Lole Ribara 17/8, 38220
Kosovska Mitrovica, RS; GOJIĆ, Spasoje, Kralja
Aleksandra 33, 25254 Deronje-Odžaci, RS; GOJIĆ,
Miroslav, Đure Jakšića 6, 25254 Deronje-Odžaci, RS,
престао је да важи дана 13.02.2022. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ МАЛИХ ПАТЕНАТА /
Publications of Entered Changes of Registred Petty Patents
16.07.2022. - 15.08.2022. године
Промена пренос права
За мали патент бр. 1648 извршен је пренос на
RADANOVIĆ, Drago, Marije Bursać 1a, 21400 Futog, RS;

52

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/8
Intellectual Property Gazette 2022/8

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

ЗИС / RS / IPO
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2021-222

(220) 10.02.2021.
(442) 30.02.0001.
(731) HBB1988 d.o.o. , Душана Крстића 1, Нови
Београд, RS
(540)

Kmt Style
(511) 11 апарате и инсталације за осветљење, на
пример, светлеће цеви за осветљење, рефлекторе,
светлеће кућне бројеве, рефлекторе за возила, светла
за возила; лампе, наиме, електричне лампе,
инсталације за купатила, опрему за купатила,
водоводне инсталације за купатила; тоалете (WC-e),
електрично грејане подлоге, јастуке и ћебад, који
нису за медицинску употребу наиме термофоре; електрично грејану одећу.
12 брисачи ветробранских стакала.
(220) 22.10.2021.
(442) 30.02.0001.
(731) Стефан Цвијовић; Срђан Докмановић and
Лука Докмановић, Господара Вучића 1/16, 11000,
Београд, RS; Господска 21, 11080, Београд-Земун, RS
i Господска 21, 11080, Београд-Земун, RS
(740) Адвокат Никола Д. Пањковић, Лимска 21,
Београд-Вождовац
(540)

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).
40
oбрађивање материјала; прерада отпада и
ђубрета; пречишћавање ваздуха и обрада воде;
услуге штампања; конзервисање намирница и пића.
43 услуге обезбеђивања хране и пића.
(210) Ж- 2021-1885

(220) 03.11.2021.
(442) 30.02.0001.
(731) Жељко Милошевић, Булевар Михајла Пупина
207/11, 11070, Београд, RS
(740) Зоран Д. Граовац, Миријевски венац 4,
11160, Београд
(540)

(210) Ж- 2021-1838

(531) 24.03.18; 24.17.25; 25.01.19; 26.01.20; 26.05.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) црна, розе, жута.
(511) 29 месо, риба, живина и дивљач; месни
екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и
кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; јаја;
млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи;
уља и масти за исхрану.
30
кафа, чаj, 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
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(531) 01.15.23; 01.15.24; 03.07.24; 25.01.25; 26.11.12;
27.05.01
(511) 41 услуге разоноде; организовање такмичења
[образовних или забавних]; пружање услуга казина [игре
на срећу]; клупске услуге [забавне или образовне];
организовање и вођење конференција; организовање и
вођење конгреса; услуге дискотека; организовање
изложби за културне или образовне потребе; услуге
клубова здравља [здравствено и фитнес вежбање];
организовање спортских такмичења; припрема и вођење
семинара, радионица за обуку и симпозијума;
организовање модних ревија и такмичења у лепоти;
услуге ноћних клубова [забава].
43 услуге ресторана; услуге агенција за смештај
[хотелски, пансионски]; услуге обезбеђивања хране и
пића; кетеринг хране и пића; услуге кафеа и
кафетерија;
изнајмљивање
и
резервисање
привременог смештаја; пансионске услуге; услуге
хотела; услуге одмаралишта; резервисање пансиона;
услуге резервисања хотела; услуге ресторана за
самопослуживање; услуге барова, снек барова и
коктел барова; услуге мотела; изнајмљивање
просторија за састанке и конференцијских сала;
услуге резервације хотелских соба и привременог
смештаја преко интернета; услуге путних агенција у
вези са резервацијом хотелског смештаја; услуге
туристичких агенција.
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44 услуге сауна, јакузија и соларијума; услуге
салона за лепоту; услуге фризерских салона;
берберске
услуге;
услуге
масаже;
услуге
ароматерапије; wеллнесс услуге и услуге спа
центара; услуге саветовања у вези са лепотом и
негом косе.
(210) Ж- 2022-2

(220) 04.01.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Ђорђе Петрић, Господара Вучића 57/13,
11000, Београд, RS
(540)

Ж
издавање књига и текстова, осим рекламних
текстова;
услуге
репортерског
извештавања,
репортерског
фотографисања;
фотографисање;
услуге режирања и продукције филмова, осим
рекламних филмова; културне, образовне и услуге
забављања које пружају забавни паркови, циркуси,
зоолошки вртови. уметничке галерије и музеји;
услуге спортског и фитнес тренирања; дресуру
животиња; услуге онлајн играња; услуге игара на
срећу, организовање лутрије; услуге резервације
карата за забавне, образовне и спортске догађаје;
одређене услуге писања, на пример, писање
сценарија, текстова песама.
43 услуге обезбеђивања хране и пића: привремени
смештај, а нарочито: резервације привременог
смештаја, на пример, хотелске резервације; смештај
за животиње; изнајмљивање просторија за састанке,
шатора и преносних грађевинских објеката; услуге
домова за стара лица; услуге дечијих јаслица;
декорисање хране, израду скулптура од хране;
изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање
столица, столова, столњака и стакленог посуђа;
услуге наргила 6арова; услуге личног шефа кухиње.
(210) Ж- 2022-40

(531) 01.15.15; 26.01.18; 26.01.20; 26.11.01; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06
(591) плава, светлоплава, црвена, бела
(511) 39
транспортне услуге; паковање и
складиштење робе; организовање путовања, а
нарочито:
коришћење
станица,
мостова,
железничких пруга, трајеката и других транспортних
објеката; изнајмљивање транспортних возила, као и
услуге шофера и пилота; услуге изнајмљивања које
се односе на транспорт, складиштење и путовања, на
пример, изнајмљивање паркинг места, изнајмљивање
гаража, изнајмљивање контејнера за складиштење;
пружање бродске вуче, истовара робе, рада лука и
пристаништа и спашавања бродова и њихових терета
у случају бродолома; паковање, флаширање,
умотавање и испоручивање робе; допуњавање
аутоматских машина за продају и банкомата; услуге
пружања информација о путовањима или превозу
робе, од стране брокера и туристичких агенција, као
и пружање информација које се односе на тарифе,
возни ред и начине превоза; преглед возила или робе
за потребе транспорта; дистрибуцију енергије и
електричне енергије, као и дистрибуцију и
снабдевање водом.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности, а нарочито:
организовање изложби у културне и образовне сврхе,
организовање и вођење конференција, конгреса и
симпозијума; услуге превођења и тумачења језика;
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(220) 14.01.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Bitgear Wireless Design Services doo, Стевана
Марковића 8, 11080, Београд, RS
(540)

(531) 15.01.13; 24.17.02; 26.11.22; 27.05.01; 27.05.17
(511) 9 аларми; апарат за мерење нагиба; апарати за
анализирање хране; апарати за анализу ваздуха;
апарати за балансирање; апарати за даљинско
управљање; апарати за мерење; апарати за интерну
комуникацију;
апарати
за
мерење
брзине
[фотографски]; апарати за мерење раздаљине;
апарати за мерење удаљености; апарати за обраду
података; апарати за обуку; апарати за праћење, који
нису за употребу у медицини; апарати за пренос
звука; апарати за прецизна мерења; апарати за
проверу брзине возила; апарати за репродуковање
звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за
снимање звука; апарати за тестирање који нису за
медицинску употребу; апарати и инструменти за
вагање; апарати и инструменти за физику; апарати и
инструменти за хемију; апарати и опрема за
спашавање живота; апликације за рачунарске
софтвере које се могу преузимати; аудио и видео
пријемници; аудио интерфејси; бежични телефони;
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Ж
браве, електричне; бројачи; бројачи корака; бројачи
навоја; бројачи обртаја; ваге; временски прекидачи,
аутоматски; гасометри [инструменти за мерење];
детектори; детектори дима; дигиталне метеоролошке
станице; дигитални термостати за контролу
климатизације; дијагностички апарати, не за
медицинску употребу; дифракциони апарат у
микроскопији за преламање спектра; еквилајзери
[аудио апарати]; електричне инсталације за
спречавање провала; електричне инсталације за
даљинско управљање индустријским процесима;
електрични апарати за даљинско паљење; електродинамички апарати за даљинско управљање
сигналима; електронске огрлице за дресуру
животиња; електронске публикације које се могу
преузимати; електронске цеви за појачавање;
електронски кључеви као даљински управљачи;
електронски системи контроле приступа за
блокирање врата; железнички сигурносни уређаји;
звона [упозоравајући уређаји]; звучни апарати и
машине; индикатори брзине; индикатори губитка
струје; индикатори нивоа воде; индикатори
притиска; индикатори температуре; 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;
интегрисана кола; интерактивни терминали са
екранима осетљивим на додир; инфрацрвени
детектори; компјутерски хардвер; машине за мерење
тежине;
мерачи;
мерачи
протока;
мерачи
фреквенције; мерне сонде за научне сврхе; мерни
инструменти; мерни инструменти, електрични;
метеоролошки инструменти; носиви уређаји за
мерење активности; оптички апарати и инструменти;
оптички читачи слова, симбола; паметне наочаре;
паметне наруквице [мерни инструменти]; паметни
сатови; паметно прстење; паркинг метри; паркинг
сензори за возила; појачала; полупроводничке
плочице за израду интегрисаних кола; предајни
уређаји
[телекомуникациони];
прекидачи,
електрични; прекидачи струјног кола; преносници
електронских
сигнала;
прецизне
ваге;
противпожарни
аларми;
против
провални
упозоравајући апарати; процесори [централна
јединица за обраду података]; радари; радио пејџери;
радио-телефонски склопови; рачунари; рачунарска
меморија,
уређаји;
рачунарске
софтверске
платформе, снимљене или даунлодоване; рачунарски
програми, који се могу преузимати; рачунарски
програми,
снимљени;
рачунарски
софтвер,
снимљени; рачунске машине; регулатори јачине
светла, електрични; регулатори преоптерећења
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напона;
регулациони
апарати,
електрични;
резонатори за
откривање
подземних
вода;
респиратори за пречишћавање ваздуха; слушалице;
смартфони [паметни телефони]; слушалице за
комуникацију на даљину; соларне батерије;
спектографски
апарати;
спектроскопи;
телекомуникациони апарати у облику накита;
телекомуникациони преносници; термометри, не за
медицинску употребу; термостати; термостати за
возила; термо-хигрометри; уређаји за глобално
позиционирајући систем [гпс]; уређаји за електричне
и електронске ефекте за музичке инструменте;
уређаји
за
мерење
сателитских
сигнала;
хроматографски апарати за лабораторијску употребу.
42
ажурирање рачунарског софтвера; анализе
рачунарских система; биолошка истраживања;
вођење студија техничког пројектовања; геолошка
испитивања терена; графички дизајн;конкретне
називе робе коју подносилац пријаве производи;
односно услуга које пружа; дизајнирање рачунарских
система;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
електронско похрањивање података; 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; 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 у
области заштите животне средине; калибрација
[мерење]; 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 заснованих на интернету [услуге
информационе
технологије];
медицинска
истраживања; надгледање раунарских 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 техолошка истраживања у вези
са мапирањем патената; обезбеђивање алата за
претраживање
[претраживача]
на
интернету;
одржавање рачунарског софтвера; оцењивање
квалитета непосеченог дрвета; писање текстова о
техници; платформа као услуга [паас]; подводна
истраживања; поновно успостављање рачунарских
података; праћење рачунарских система даљинским
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/8
Intellectual Property Gazette 2022/8
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 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
комјутерске технологије; саветодавне услуге из
области
телекомуникационе
технологије;
саветодавне услуге из области технологије; сервер
хостинг; софтвер у виду сервиса [саас]; стилизација
[индустријски дизајн]; тестирање исправности
возила;
тестирање
текстила;
технолошка
истраживања; услуге дизајнирања паковања; услуге
из области хемије; услуге индустријског дизајна;
услуге информационих технологија које се пружају
на бази аутсорсинга; услуге истраживања у области
нафтне, гасне и рударске индустрије; услуге
кодирања податка; услуге научних лабораторија;
хемијска испитивања; чување резервне копије
података ван мреже; хостинг рачунарских сајтова
[веб сајтова].

Ж
41 услуге разоноде; услуге игара пружених онлајн са
рачунарске мреже.
(210) Ж- 2022-141

(220) 01.02.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) ATLANTIC GRAND DOO, Сурчинска 6а,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 05.07.01; 27.05.12; 27.05.21; 29.01.06; 29.01.07
(591) браон, бела.
(511) 30 кафа; пића од кафе са млеком; пића на бази
кафе.
35 рекламирање; оглашавање.
(210) Ж- 2022-214

(220) 08.02.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) LOMAX COMPANY d.o.o., Максима Горког
20, 24000, Суботица, RS
(540)

(210) Ж- 2022-86

(220) 20.01.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) BEMIL MT INTERNATIONAL DOO
BEOGRAD , Андрије Хабуша 3, 11000, Београд, RS
(740) Лазар Танасковић, адвокат, Вука Караџића 7а,
11000, Београд
(540)

(531) 14.01.10; 15.07.04; 15.07.21; 17.01.08; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.12; 29.01.15
(591) жута, плава, љубичаста, црвена, сива
(511) 9 софтвери за рачунарске игре, снимљени;
софтвери за рачунарске игре, који се могу преузети.
28 игре.
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(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.11; 27.05.24
(591) бела, црна, сива.
(511) 3 средства за прање; препарати за чишћење,
полирање, рибање и нагризање; сапуни, течни
сапуни; парфимерија; етерична уља, козметика,
лосиони за косу, боје за косу; балзами, регенератори,
хидрогени; препарати за негу лица, млека, тоници,
гелови, маске за лице, пилинзи; препарати за негу
тела, уља, креме, млека; препарати против целулита;
препарати за депилацију, препарати за негу ноктију;
остали козметички препарати; лакови за косу, пене
за косу; пене за бријање; гелови за туширање;
шампони; купке; парфимисане врећице; пасте за
зубе; дезодоранси; санитарни препарати; детерџенти,
препарати и супстанце за прање рубља; препарати за
оплемењивање тканина, омекшивачи за тканине;
препарати за отклањање флека; препарати за ручно
57

Ж
прање; штирак за веш; средства за прање судова,
кола и подова; средства за чишћење стакла;
вишенаменска средства за чишћење и восак за
полирање аутомобила.
5
фармацеутски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицинску употребу;
фластери, материјали за завијање; дезинфекциона
средства; препарати за уништавање штеточина;
препарати за уништавање гамади; фунгициди,
хербициди.
21 сунђери; четке; крпе за чишћење; артикли који се
користе при чишћењу.
(210) Ж- 2022-215

(220) 08.02.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Небојша Радивојевић, Алексиначких рудара
33, 11070, Београд, RS
(540)
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5
фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу,
храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; фластери, материјали за завијање;
материјали за пломбирање зуба, зубарска смола;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
животињских штеточина; фунгициди, хербициди.
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).
(210) Ж- 2022-495

(531) 01.15.09; 27.05.01; 27.05.17
(591) тамно сива, светло сива.
(511) 42 дизајн расвете; пројектовање расветних
система;
техничко
саветовање
у
области
инжењеринга расвете.
(220) 25.02.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) dm drogerie markt d.o.o. za trgovinu Beograd,
Булевар Михајла Пупина 181, 11070, Београд-Нови
Београд, RS
(740) Тијана Лалић, адвокатска канцеларија Прица и
партнери, Кнеза Милоша 23, 11000, Београд
(540)

(220) 17.03.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) KOMBINOVANI PREVOZ DOO
PROKUPLJE, Милена Јовановића 15, 18400,
Прокупље, RS
(740) Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина бр.
127/94, 11070, Београд-Нови Београд
(540)

(210) Ж- 2022-329

(531) 20.05.05; 24.03.01; 24.03.07; 24.03.18; 25.01.01;
26.04.10; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, бела, плава, жута
(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.
58

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) 39 железнички транспорт, превоз камионом,
услуге превоза робе тегљачем, истовар терета,
испорука робе, услуге комерцијалног превоза терета,
транспортне услуге, шпедиција, посредовање у
услугама шпедиције, посредовање у превозу робе,
посредовање у транспорту, пружање информација о
транспорту, логистичке услуге у вези превоза
[транспортна логистика].
(210) Ж- 2022-501

(220) 18.03.2022.
(442) 30.02.0001.

(300) 84473 05.10.2021. JM.
(731) Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo
Park, California 94025, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(531) 09.01.10; 24.17.08; 26.11.01; 26.11.13; 27.07.21
(511) 9 софтвер који се може преузети у виду
мобилне апликације; рачунарски хардвер; софтвер
који се може преузети за друштвено умрежавање,
стварање онлајн заједница и интеракцију са истим;
софтвер који се може преузети за креирање,
управљање и приступ групама унутар виртуелних
заједница; алати за развој софтвера; софтвер који се
може преузети за развој, процену, тестирање и
одржавање мобилних софтверских апликација за
преносне електронске комуникацијске уређаје, наиме
мобилне телефоне, паметне телефоне, ручне
рачунаре и компјутерске таблете; софтвер који се
може преузети који се користи као апликациони
програмски интерфејс (апи); софтвер који се може
преузети за организовање догађаја, претраживање
догађаја, унос у календар и управљање догађајима;
софтвер за креирање, уређивање, постављање,
преузимање, приступ, преглед, објављивање,
приказивање, означавање, блоговање, емитовање,
повезивање, бележење, изражавање мишљења,
коментарисање, интеракцију, уградњу, преношење и
дељење, или на други начин пружање електронских
медија, слика, видео, аудио, аудио-визуелног
садржаја, података и информација путем рачунара,
интернета и комуникационих мрежа; рачунарски
софтвер који се може преузети за проналажење
садржаја и издавача садржаја и за претплату на
садржај; софтвер који се може преузети за креирање
и управљање профилима друштвених медија и
корисничким налозима; интерактивна фото и видео
опрема, наиме киосци за сликање и снимање,
постављање, уређивање, штампање и дељење
дигиталних слика и видео записа; софтвер који се
може
преузети
за
пренос
(стриминг)
мултимедијалног
забавног
садржаја,
аудиовизуелног садржаја, видео садржаја и повезаног
текста и података; софтвер који се може преузети за
омогућавање преноса слика, аудио, аудио-визуелних
и видео садржаја и података; софтвер који се може
преузети за модификацију фотографија, слика и
аудио, видео и аудио-визуелних садржаја; софтвер
који се може преузети за употребу у снимању и
уређивању фотографија и снимању и монтажи видео
записа; софтвер који се може преузети за обраду
ЗИС / RS / IPO

Ж
слика, графике, звука, видеа и текста; софтвер који
се може преузети за прикупљање, управљање,
организовање, синхронизацију и складиштење
података и информација; софтвер за е-трговину који
се може преузети како би се омогућило корисницима
да обављају електронске пословне трансакције путем
глобалног рачунара и комуникационих мрежа;
софтвер који се може преузети и мобилни
апликациони софтвер који омогућава приступ
виртуелном тржишту; софтвер који се може преузети
за слање и примање електронских порука,
упозорења, обавештења и подсетника; софтвер који
се може преузети за дељење датотека; софтвер за
размену порука који се може преузети; софтвер за
компјутерске претраживаче; софтвер који се може
преузети за употребу у креирању, управљању,
мерењу и дељењу реклама других; огласни сервер,
наиме компјутерски сервер за похрањивање реклама
и постављање реклама на веб странице; софтвер који
се може преузети за креирање, дељење, ширење и
постављање реклама; софтвер који се може преузети
за оглашавање засновано на геолокацији и промоцију
производа и услуга; софтвер који се може преузети и
који омогућава појединцима, групама, компанијама и
брендовима да креирају и одржавају присуство на
мрежи и комуницирају са онлајн заједницама у
маркетиншке сврхе; софтвер за виртуелну реалност
који се може преузети; софтвер проширене
стварности који се може преузети; софтвер мешовите
реалности који се може преузети; софтвер за
виртуелну реалност за интерактивну забаву и игрице
виртуелне реалности; софтвер проширене стварности
за интерактивну забаву и игрице проширене
стварности; софтвер који се може преузети за
интеграцију електронских података са окружењем из
стварног света у сврхе забаве, образовања, игара,
комуникације и друштвеног умрежавања; софтвер
који се може преузети за употребу у омогућавању
рачунарима, конзолама за видео игре, ручним
конзолама за видео игре, таблет рачунарима,
мобилним уређајима и мобилним телефонима да
пружају искустава виртуелне реалности и проширене
стварности; софтвер који се може преузети за рад,
подешавање и управљање кацига и контролера
виртуелне реалности; софтвер који се може преузети
за препознавање покрета, працење предмета,
контролу покрета и визуелизацију садржаја; софтвер,
фирмвер и хардвер за употребу у працењу и
препознавању визуелног садржаја, гласа, аудио
садржаја, гестова, очију и покрета; софтвер који се
може преузети за навигацију у окружењима
виртуелне реалности и проширене стварности;
софтвер који се може преузети за омогућавање
корисницима визуелизацију, коришћење и уживање
у технологијама виртуелне реалности и проширене
стварности; софтвер који се може преузети за
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Ж
снимање,
складиштење,
пренос,
примање,
приказивање и анализу података са носивог
рачунарског хардвера; софтвер који се може
преузети за употребу у креирању и дизајнирању
софтвера виртуелне реалности и проширене
стварности; апликациони програмски интерфејс
(апи) за компјутерски софтвер за развој виртуелне
реалности и искуства проширене стварности;
рачунарски хардвер за игре виртуелне реалности;
рачунарски хардвер за игре проширене стварности;
рачунарски хардвер за игре мешовите реалности;
рачунарски хардвер за виртуелну реалност;
рачунарски хардвер за проширену стварност;
сензори за праћење покрета за виртуелну реалност и
технологију проширене стварности; хардвер за
виртуелну реалност, наиме, кациге, наочаре и
контролери за омогућавање уживања у технологији
виртуелне реалности и играње игрица виртуелне
реалности; хардвер проширене стварности, наиме,
кациге, наочаре и контролери за омогућавање
уживања у технологији проширене стварности и
играње игрица проширене стварности; носиви
рачунарски уређаји који се првенствено састоје од
софтвера и екрана за повезивање са рачунарима,
таблет рачунарима, мобилним уређајима и мобилним
телефонима како би се корисницима омогуцило да
уживају у технологијама виртуелне реалности и
проширене стварности; хардвер и софтвер за
управљање сензорским уређајима; електронски
сензори, камере, пројектори и микрофони за
детекцију, снимање и препознавање покрета, лица и
гласа; хардвер и софтвер за откривање предмета,
покрета и команди корисинка; софтвер за
електронске игре који се може преузети у виду видео
игрица,
рачунарских
игрица,
интерактивних
мултимедијалних игрица и игрица виртуалне
реалности, проширене и мешовите стварности;
рачунарски софтвер за контролу рада аудио и видео
уређаја; софтвер за видео приказ; софтвер који се
може преузети за приступ и преглед текста, слика и
електронских података у вези са конференцијама у
области развоја софтвера; софтвер који се може
преузети за претварање природног језика у
машински извршне команде; софтвер који се може
преузети за олакшавање интеракције и комуникације
између људи и платформи вештачке интелигенције;
апликациони програмски интерфејс (апи) за
употребу
у
развоју
платформи
вештачке
интелигенције, наиме, ботова, виртуелних агента и
виртуелних асистента; софтвер који се може
преузети, наиме, интерпретативни интерфејс за
олакшавање интеракције између људи и машина;
софтвер за вештачку интелигенцију, наиме софтвер
за машинско учење, софтвер за визуелну перцепцију,
софтвер за препознавање говора или језика, софтвер
за доношење одлука, софтвер за превођење, софтвер
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за препознавање додира, софтвер за конверзацијске
упите, софтвер за претварање природног језика у
команде које се извршавају машином и софтвер за
дигиталну асистенцију; софтвер који се може
преузети за виртуелну асистенцију који може да
обавља задатке или услуге у име корисника а који
корисник сам активира или је активиран путем
препознавања
локације
или
информацијама
доступним на мрежи; софтвер који се може преузети
за пружање информација потрошачима; софтвер који
се може преузети за омогућавање приступа
електронским мапама; софтвер који се може
преузети
са
препознавањем
локације
за
претраживање, одређивање и дељење локација;
софтвер који се може преузети за тражење и
препознавање могуцности запошљавања; софтвер
који се може преузети за идентификацију и
омогуцавање
корисницима
да
контактирају
представнике владе; софтвер за преузимање који
пружа информације о времену на основу локације;
софтвер који се може преузети за пружање,
повезивање или стримовање вести или информација
о актуелним догађајима; софтвер за родитељску
контролу;
рачунарски
софтвер;
рачунарски
оперативни системи; софтвер који се може преузети
за омогуцавање електронских уређаја да деле
податке и међусобно комуницирају; рачунарски
периферни уређаји; носиви периферни уређаји за
рачунаре, таблет рачунаре, мобилне уређаје и
мобилне телефоне; уређаји за стриминг дигиталних
медија; слушалице са микрофоном и слушалице;
хардвер за видео приказ, наиме, видео драјвери за
видео наочаре; камере; батерије; куцишта за
батерије; комплети батерија; уређаји за пуњиве
електричне батерије, наиме пуњиве батерије и
преносиви извори напајања; пуњачи батерија;
пуњиве екстерне батерије за употребу са мобилним
електронским уређајима; уређаји за пуњење и
управљање напајањем за мобилне електронске
уређаје; сталци за пуњење мобилних електронских
уређаја; екстерни пуњачи за употребу са рачунарима,
таблет рачунарима, мобилним уређајима и мобилним
телефонима; футроле за бежично пуњење за
употребу са рачунарима, таблет рачунарима,
мобилним уређајима и мобилним телефонима;
адаптери за напајање; електрични адаптери, каблови
и конектори; торбе и футроле посебно прилагођене
за мобилне електронске уређаје; заштитне навлаке и
футроле за мобилне електронске уређаје; држачи,
наруквице, копче и торбице за ношење посебно
прилагођене за мобилне електронске уређаје; зидни
носачи за монтажу мобилних електронских уређаја;
сталци за мобилне електронске уређаје; држачи за
мобилне електронске уређаје; даљински управљачи
за мобилне електронске уређаје; аудио звучници;
електрични аудио и звучнички каблови и конектори;
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делови и опрема за електронске каблове;
електронски каблови; каблови за оптички пренос
сигнала; каблови за напајање и конектори за каблове;
микрофони; аудио пријемници; аудио предајници;
видео дисплеј који се носи на глави; пријемници
електронских сигнала; видео пријемници; бежични
предајници и пријемници за репродукцију звука и
сигнала; електрични сензори; сензори за працење
физичких покрета; сим картице; софтвер који се
може преузети за употребу у управљању односима с
клијентима (црм); софтвер који се може преузети за
омогуцавање и организовање финансирања и
дистрибуције прикупљања средстава и донација;
софтвер који се може преузети за онлајн услуге
прикупљања средстава у добротворне сврхе и услуге
финансијских донација; софтвер који се може
преузети који олакшава употребу интернет
телефоније (воип), телефонских позива, видео
позива, текстуалних порука, инстант порука и онлајн
услуга друштвених мрежа; телекомуникациона
опрема која трећим лицима омогућава приступ и
пренос видео записа, података и гласа преко
глобалних комуникационих мрежа, наиме мобилни и
приступни рачунари и мобилни телефонски
терминали, базне станице за примопредајнике и
њихови бежичних радио делови, преносници
података, репетитори података, рутери и прекидачи,
преносна кола, интегрисана кола, рачунарски
хардвер, мобилни цлоуд клијенти и сервери,
мултиплексери, процесори дигиталних сигнала,
процесори сигнала радио фреквенција, логичка кола
за мобилне уређаје, електрични контролери
ваздушног саобраћаја, електрични регулатори
покрета,
електрични
регулатори
приступа,
електрични контролери удаљених портова, радио
пријемници, антене, електронски радио компоненти,
софтвер за телекомуникационе апликације и мобилне
језгрене мреже које се састоје од пријемника
података, бежичне мреже и гејтвеја за прикупљање,
пренос и управљање подацима, гласовним и видео
записима; комуникациони софтвер и рачунарски
комуникациони хардвер за комуникацију који
омогућава приступ интернету; телекомуникациона
опрема; радио пријемници и предајници; гпс
пријемници; софтвер за преузимање који омогуцава
корисницима да обављају трансакције е-трговине
путем интернета и комуникационих мрежа;
рачунарски софтвер који се може преузети и који
омогуцава корисницима да врше плацања и преносе
средства; рачунарски софтвер који се може преузети
и који корисницима на мрежи омогуцава плацање и
трансфер средстава преко више веб локација и
мобилних апликација; рачунарски софтвер који се
може преузети за обраду електронских плацања;
рачунарски софтвер у виду претраживача; софтвер
који се може преузети за олакшавање машинског
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учења; софтвер који се може преузети за изградњу
корисничких интерфејса; електронске публикације
које се могу преузети; софтвер који се може преузети
за испитивање јавног мњења; софтвер који се може
преузети и омогуцава корисницима да постављају
питања са опцијама одговора; интерактивна фото и
видео опрема, наиме, рачунарски хардвер у виду
киоска за сликање и снимање, постављање,
уређивање, штампање и дељење дигиталних слика и
видео записа; софтвер који се може преузети за
синхронизацију података између удаљене станице
или уређаја и фиксне или удаљене станице или
уређаја; софтвер за гласовне команде и препознавање
гласа, софтвер за претварање говора у текст;
софтверске апликације са гласовним могуцностима
за управљање личним информацијама; софтвер за
куцну аутоматизацију и интеграцију куцних уређаја;
софтвер за бежичну комуникацију за пренос гласа,
звука, видео садржаја и података; софтвер који се
може преузимати који се користи за контролу
самосталних информација контролисаних гласом и
уређаја за личну асистенцију; софтвер који се може
преузети за препознавање гласа за употребу у вези са
преносом гласа и података; софтвер који се може
преузети за приступ, прегледавање и претраживање
онлине
база
података,
аудио,
видео
и
мултимедијалних садржаја, игара и софтверских
апликација и тржишта софтверских апликација;
софтвер који се може преузети за употребу за
повезивање
и
контролу
интернета
ствари
електронских уређаја; рачунарски апликациони
софтвер за ручне бежичне уређаје, наиме, софтвер за
контролу, интеграцију, рад, повезивање и управљање
гласовно контролисаним информационим уређајима,
наиме, паметни потрошачки електронски уређаји и
електронски уређаји за личну асистенцију повезани
на облаку и којима се управља гласом; софтвер који
се може преузети за обраду, репродукцију,
синхронизацију,
снимање,
организовање,
преузимање,
постављање,
пренос,
стриминг,
примање, репродукцију и гледање текстуалних,
мултимедијалних и датотека са подацима; софтвер
који се може преузети, за персонализовано,
интерактивно телевизијско (тв) програмирање и за
употребу у приказивању и руковање визуелним
медијима,
графичким
сликама,
текстом,
фотографијама,
илустрацијама,
дигиталном
анимацијом, видео клиповима, филмским снимцима
и аудио подацима; софтвер који се може преузети у
виду мобилне апликације за телекомуникацијске
услуге за пружање преноса гласа, података, видеа и
медијског садржаја путем интернета и глобалне
мреже за рачунаре или друге преносне електронске
уређаје широке потрошње; софтвер који се може
преузети за претраживање водича за истраживање
телевизијске забаве; софтвер који се може преузети
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за
претраживање,
лоцирање,
прикупљање,
индексирање, корелацију, навигацију, добијање,
преузимање, примање, кодирање, декодирање,
репродукцију, складиштење и организовање текста,
података, слика, графичких, аудио и видео садржаја
на глобалној рачунарској мрежи; софтвер који се
може преузети за побољшање мобилног приступа
интернету путем рачунара, мобилних рачунара и
мобилних комуникацијских уређаја; софтвер који се
може преузети за форматирање и претварање
садржаја, текста, визуелних дела, аудио дела,
аудиовизуелних дела, књижевних дела, података,
датотека, докумената и електронских дела у формате
компатибилне
са
преносивим
електронским
уређајима
и
рачунарима;
електронска
комуникациона опрема и инструменти, наиме
мобилни и носиви дигитални електронски уређаји за
слање и примање текста, података, аудио садржаја,
слика и видео садржаја; телекомуникациони апарати
и инструменти, наиме, звучници и микрофони који
се продају као компоненте рачунара, мобилних и
носивих дигиталних електронских уређаја за слање и
примање телефонских позива, текстуалних порука,
електронске поште и других дигиталних података, и
за коришцење у омогућавању приступа интернету;
електронске
бележнице;
електронски
лични
организатори; електронски апарати за снимање и
препознавање
гласа;
преносиви
дигитални
електронски уређаји за снимање, организовање,
пренос, руковање, преглед и примање текстуалног
садржаја, података и дигиталних датотека; носиви
рачунарски хардвер; носиви дигитални електронски
уређаји који се првенствено састоје од софтвера за
упозорења, поруке, електронске поште и подсетника,
и за снимање, организовање, пренос, руковање,
преглед и пријем текстуалног садржаја, података,
аудио садржаја, слика и дигиталних датотека и
екрана; софтвер који се може преузети за приступ,
прегледавање и претраживање онлине база података;
софтвер који се може преузети за приступ,
надгледање,
претрагу,
приказивање,
читање,
препоручивање, дељење, организовање и означавање
вести, спорта, времена, коментара и других
информација, садржаја из часописа, блогова и веб
страница, и другог текста, података, графичког
садржаја, слика, аудио, видео и мултимедијалног
садржаја; софтвер који се може преузети за
стварање, креирање, дистрибуцију, преузимање,
пренос, пријем, репродукцију, уређивање, издвајање,
кодирање, декодирање, приказивање, чување и
организовање текста, података, графичког садржаја,
слика, аудио, видео и мултимедијалног садржаја,
електронских публикација и електронских игри;
апарати за снимање, пренос или репродукцију звука
или слике; апарати за пренос комуникације; апарати
за складиштење података, наиме мобилни и носиви
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дигитални електронски уређаји за складиштење
текста, података, аудио садржаја, слика и видео
датотека; блокчејн базе података; софтвер за
блокчејн базе података; софтвер који се може
преузети из области блокчејн технологије; софтвер
који се може преузети за употребу са дигиталном
валутом, крипто валутом и виртуелном валутом;
софтвер у виду новчаника за дигиталну валуту и
услуге складиштења; рачунарски софтвер који се
може преузети за употребу као новчаник за
криптовалуте; хардверски новчаник за криптовалуте;
рачунарски софтвер који се може преузети за
употребу као дигитални новчаник; рачунарски
софтвер који се може преузети за употребу као
електронски новчаник; рачунарски програми и
рачунарски апликациони софтвер за електронско
складиштење података који се може преузети;
софтвер који се може преузети за обезбеђивање
дигиталног новчаника; софтвер који се може
преузети за плацање дигиталном валутом и мењачке
трансакције; софтвер који се може преузети за
употребу у управљању портфељима дигиталне
валуте, виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и
блокчејн
имовине,
дигитализоване
имовине,
дигиталних токена, крипто жетона и помоцних
токена; софтвер који се може преузети за услуге
електронског новчаника; електронски новчаници
који се могу преузети; софтвер за платформе
технологије дистрибуиране књиге (длт платформе);
софтвер за употребу са технологијом дистрибуиране
књиге (длт технологију); софтвер који се може
преузети и који омогуцава корисницима да
прегледају, анализирају, снимају, чувају, прате,
управљају, тргују и размењују дигиталну валуту,
виртуелну валуту, криптовалуту, дигиталну и
блокчејн
имовину,
дигитализовану
имовину,
дигиталне токене, крипто жетоне и помоцне токене;
софтвер који се може преузети за слање, примање,
прихватање, куповину, продају, складиштење,
пренос, трговање и размену дигиталне валуте,
виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и
блокчејн
имовине,
дигитализоване
имовине,
дигиталних токена, крипто жетона и помоцних
токена; софтвер који се може преузети за
имплементацију и евидентирање финансијских
трансакција; софтвер за преузимање за употребу у
финансијском трговању; софтвер за преузимање за
употребу у финансијској размени; софтвер који се
може
преузети
за
приступ
финансијским
информацијама
и
тржишним
подацима
и
трендовима; софтвер који се може преузети за
омогућавање аутентификације страна у финансијској
трансакцији; софтвер који се може преузети за
вођење књига за финансијске трансакције; софтвер
који се може преузети за управљање криптографском
сигурношцу
електронских
преноса
преко
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рачунарских мрежа; софтвер који се може преузети
за енкрипцију и омогуцавање сигурног преноса
дигиталних информација преко интернета; софтвер
који се може преузети који омогуцава корисницима
да израчунају параметре који се односе на
финансијске трансакције; софтвер који се може
преузети за електронски трансфер средстава;
софтвер који се може преузети за конверзију валута;
софтвер који се може преузети за прикупљање и
дистрибуцију података; софтвер који се може
преузети за платне трансакције; софтвер који се
може преузети за повезивање рачунара на локалне
базе података и глобалне рачунарске мреже; софтвер
који се може преузети за креирање база података и
информације које се могу претраживати; софтвер
који се може преузети за управљање и валидацију
трансакција дигиталне валуте, виртуелне валуте,
криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине,
дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто
жетона и помоцних токена; софтвер који се може
преузети за креирање и управљање паметним
уговорима; софтвер који се може преузети за
управљање трансакцијама плацања и размене;
софтвер и хардвер који се могу преузети за употребу
као новчаници за дигиталну валуту, новчаници са
виртуелну валуту, новчаници са дигиталним
средствима, новчаници са крипто жетонима и
новчаници за помоцне токене; софтвер који се може
преузети за креирање децентрализоване дигиталне
валуте и дигиталне валуте отвореног типа, виртуелне
валуте, криптовалуте, дигитализоване имовине,
дигиталних токена за употребу у трансакцијама
заснованим на блокчејну; рачунарски апликациони
софтвер за платформе засноване на блокчејну, наиме
софтвер за дигиталну размену виртуелних предмета;
софтвер који се може преузети за креирање, продају
и управљање токенима базираним на блокчејну или
апкојном; софтвер који се може преузети за употребу
у електронској финансијској платформи; софтвер
који се може преузети за обраду електронских
плацања и за пренос средстава ка рачунима и са
рачуна других; платформски софтвер за блокчејн;
софтвер који се може преузети за употребу у
управљању и имплементацији трансакција дигиталне
валуте, виртуелне валуте, криптовалута, дигиталних
и блокчејн средстава, дигитализованих средстава,
дигиталних токена, крипто токена и помоцних
токена; софтвер који се може преузети за креирање и
управљање блокчејн платформом за употребу у
управљању налозима дигиталне валуте, виртуелне
валуте, криптовалута, дигиталних и блокчејн
средстава, дигитализованих средстава, дигиталних
токена, крипто токена и услужних токена; софтвер
који се може преузети за управљање рачунима
крипто валуте и дигиталне валуте; софтвер који се
може преузети за коришцење при плацањима,
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куповинама и инвестицијама коришцењем дигиталне
валуте, виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и
блокчејн
имовине,
дигитализоване
имовине,
дигиталних токена, крипто жетона и услужних
токена; софтвер који се може преузети за употребу у
управљању конверзијом дигиталне валуте, виртуелне
валуте, криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине,
дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто
жетона и помоцних токена у чврсту валуту; софтвер
који се може преузети за развој, примену и
управљање софтверским апликацијама и интеграцију
софтверских апликација за рачуне дигиталне валуте,
виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и
блокчејн
имовине,
дигитализоване
имовине,
дигиталних токена, крипто токена и услужних
токена; софтвер и хардвер који се може преузети за
употребу у електронској размени валуте за
дигиталну валуту, виртуелну валуту, криптовалуту,
дигиталну и блокчејн имовину, дигитализовану
имовину, дигиталне токене, крипто жетоне и
услужне токене; софтвер који се може преузети за
употребу као апликациони програмски интерфејс
(апи) за развој, тестирање и интеграцију блокчејн
софтверских апликација; рачунарски хардвер за
дигиталну валуту, виртуелну валуту, криптовалуту,
дигиталну и блокчејн имовину и дигитализовано
рударење средстава; хардвер сигурносних токена;
електронски мењачи валута; софтвер који се може
преузети,
наиме,
електронска
финансијска
платформа која прихвата више врста плацања и
трансакција у интегрисаном мобилном телефону,
личном дигиталном асистенту и окружењу
заснованом на вебу; софтвер који се може преузети
за креирање токена који це се користити за плацање
производа и услуга, и којима се може трговати или
који се могу заменити за готовинску вредност;
софтвер који се може преузети за управљање
дигиталном
валутом,
виртуелном
валутом,
криптовалутом, дигиталним и блокчејн средствима,
дигитализованим средствима, дигиталним токенима,
крипто токенима и услужним токенима, трансфером
новца и робе; софтвер који се може преузети за
употребу као апликациони програмски интерфејс
(апи) софтвер за употребу у идентификацији
рачунарског хардверског уређаја; софтвер који се
може преузети за употребу у аутентификацији
корисника приликом приступа рачунарима и
рачунарским мрежама; софтвер који се може
преузети за употребу у олакшавању сигурних
трансакција; софтвер који се може преузети за
коришцење у приступу, читању, працењу и
коришцењу блоцкчејн технологије; софтвер и
хардвер који се може преузети за управљање
информацијама о идентитету, правима приступа
информацијским ресурсима и апликацијама и
функцијама у вези са аутентификацијом; софтвер
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који се може преузети за верификацију мрежне
идентификације, проверу аутентичности и услуге
управљања у сигурносне сврхе; софтвер за
аутентификацију који се може преузети за контролу
приступа и комуникације са рачунарима и
рачунарским мрежама; магнетно кодиране кредитне
картице и платне картице; уређаји за енкрипцију;
сигурносни токени; софтвер који се може преузети за
употребу као сигурносни токен; софтвер за
преузимање који се користи за издавање дигиталне
валуте, виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и
блокчејн
имовине,
дигитализоване
имовине,
дигиталних токена, крипто токена и помоцних
токена; крипто токени и услужни токени; софтвер
који се може преузети који се користи за ревизију
дигиталне валуте, виртуелне валуте, криптовалуте,
дигиталне и блокчејн имовине, дигитализоване
имовине, дигиталних токена, крипто токена и
помоцних токена; огласни сервер, наиме рачунарски
сервер за складиштење и постављање реклама на веб
странице; мерачи висне; апликациони програмски
интерфејс (апи) за рачунарски софтвер за развој и
креирање
виртуелне
реалности,
проширене
стварности и искуства мешовите стварности;
апликациони програмски интерфејс (апи) за
рачунарски софтвер који олакшава онлине услуге за
друштвено умрежавање и за повраћај, постављање,
преузимање, приступ и управљање подацима;
интерфејс за програмирање апликација (апи) за
софтвер који олакшава онлине услуге за друштвено
умрежавање и за преузимање података, постављање,
преузимање, приступ и управљање; апликациони
програмски интерфејс (апи) за употребу у изградњи
софтверских апликација; наочаре за проширену
стварност; кациге за проширену стварност; софтвер
за проширену стварност; софтвер за проширену
стварност за интерактивну забаву; софтвер за
проширену стварност за навигацију у окружењу
проширене стварности; софтвер за проширену
стварност за працење предмета, контролу покрета и
визуелизацију садржаја; софтвер за проширену
стварност за управљање кацига за проширену
стварност; софтвер проширене стварности који
омогућава корисницима да визуализују, рукују и
уживају у технологији проширене стварности;
каблови, наиме електронски каблови и каблови за
повезивање; футроле, каишеви, наруквице за
зглобове и траке за руке за електронске уређаје за
надзор; рачунарски апликациони софтвер за паметне
телефоне и мобилне уређаје из области фитнеса и
вежбања путем којег се корисницима пруже услуге
личних тренинга, подучавања, вежбања и процене
кондиције; рачунарски апликациони софтвер за
конфигурацију и контролу носивог рачунарског
хардвера и носивих рачунарских периферија;
рачунарски хардвер за приказ података и видео
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записа; рачунарски хардвер за мерење срчаног
ритма;
рачунарски
хардвер
за
снимање
електрокардиограма; софтвер за оперативни систем
рачунара; рачунарска периферна опрема за употребу
са паметним сатовима, наиме, каишеви за паметне
сатове и наруквице за паметне сатове; рачунарски
периферни уређаји за приказ података и видео
записа; рачунарски периферни уређаји за мобилне
уређаје за приказ података и видео записа, наиме
периферни уређаји који се носе на глави за мобилне
уређаје за приказивање података и видео записа;
рачунарски периферни уређаји за мобилне уређаје за
даљински приступ подацима и пренос података,
наиме периферни уређаји који се носе на глави за
мобилне уређаје за даљински приступ подацима и
пренос података; рачунарски периферни уређаји за
мобилне уређаје, наиме, електронски уређаји,
монитори, сензори и дисплеји за откривање,
працење, снимање, приказивање, мерење и пренос
глобалног позиционирања, правца, удаљености,
надморске
висине,
брзине,
навигационих
информација, информација о времену, температуре,
нивоа физичке активности, броја откуцаја срца,
пулса, крвног притиска, сагорелих калорија, броја
корака и биометријских података; рачунарски
периферни уређаји за даљински приступ и пренос
података; рачунарски софтвер и рачунарски
апликациони софтвер за мобилне телефоне и личне
дигиталне уређаје за процену и оцењивање
кондиције упоређивањем претходних атлетских
перформанси и нивоа кондиције са будуцим
атлетским перформансама и нивоима кондиције, и
путем којег се корисници саветују и имају приступ
прилагођеним вежбама за побољшање у неким
сегментима из одређене спортске или фитнес
активности; рачунарски софтвер и софтвер за
рачунарске апликације за мобилне телефоне и личне
дигиталне уређаје који контролишу, прате и
упоређују спортску активност и ниво кондиције;
рачунарски софтвер и софтвер за рачунарске
апликације за мобилне телефоне и личне дигиталне
уређаје који процењују ниво кондиције и атлетизма
корисника и дају резултате у вези са кондицијом;
рачунарски софтвер и софтвер за рачунарске
апликације за мобилне телефоне и личне дигиталне
уређаје путем којег се корисници саветују, подучавју
и имају приступ прилагођеним вежбама у сврху
побољшања кондиције; рачунарски софтвер и
рачунарски апликациони софтвер за мобилне
телефоне и личне дигиталне уређаје за комуникацију
са конзолама за игру, личним рачунарима, личним
дигиталним уређајима и мобилним телефонима, о
темама у вези са временом, темпом, брзином, бројем
корака, атлетским вештинама, сагореним калоријама,
агилности, покретом, равнотежом, координацијом и
флексибилношћу; рачунарски софтвер и рачунарски
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апликациони софтвер за мобилне телефоне и личне
дигиталне уређаје за працење, учитавање и
преузимање података у вези са спортским
активностима, фитнесом и нивоом кондиције са
интернета и других рачунарских и електронских
комуникацијских мрежа; рачунарски софтвер и
рачунарски апликациони софтвер који детектује
покрете корисника током физичке активности,
фитнес сесија, тренинга, у сврху пружања
персонализованих резултата и процена из области
фитнеса; рачунарски софтвер и фирмвер, наиме
програми за оперативне системе, софтвер за
синхронизацију база података и програми за
синхронизацију
података;
алати
за
развој
рачунарског софтвера; рачунарски софтвер за
приступ, прегледавање и претраживање онлине база
података; рачунарски софтвер за приступ, працење,
претраживање,
приказивање,
читање,
препоручивање, дељење, организовање и означавање
вести, спортских, временских, коментара и других
информација, садржаја из часописа, блогова и веб
страница, и других текстуалних записа, података,
графичких записа, слика, аудио, видео и
мултимедијалног садржаја; рачунарски софтвер за
комуникацију са конзолама за игру у вези са
временом, темпом, брзином, бројем корака,
атлетским вештинама, сагорелим калоријама,
агилношцу, покретом, равнотежом, координацијом и
флексибилношцу; рачунарски софтвер за стварање,
креирање, дистрибуцију, преузимање, пренос,
пријем, репродукцију, уређивање, издвајање,
кодирање, декодирање, приказивање, чување и
организовање текста, података, графичког садржаја,
слика, аудио, видео и мултимедијалног садржаја и
електронских публикација, и електронских игара;
рачунарски софтвер за креирање, уређивање,
отпремање, преузимање, приступање, прегледање,
објављивање, приказивање, означавање, блоговање,
стримовање, повезивање, обележавање, исказивање
мишљења о, коментарисање, уграђивање, пренос и
дељење или на други начин омогућавање приступа
електронским медијима или пружање информација
путем рачунара, интернета и комуникационих
мрежа; рачунарски софтвер за креирање, управљање
и интеракцију са онлине заједницом; рачунарски
софтвер за управљање физичком кондицијом и
тежином; рачунарски софтвер за фитнес, процену
кондиције и спортске активности; рачунарски
софтвер за интеграцију електронских података са
окружењима из стварног света у сврху забаве,
комуникације
и
друштвеног
умрежавања;
рачунарски софтвер за управљање информацијама у
вези са працењем, усклађеношћу и мотивацијом у
погледу здравственог и фитнес програма; рачунарски
софтвер за модификацију и омогуцавање преноса
слика, аудио, аудио визуелног и видео садржаја и
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података; рачунарски софтвер за модификацију
фотографија, слика и аудио, видео и аудиовизуелних садржаја са фотографским филтерима и
ефектима
виртуелне
реалности,
мешовите
стварности и проширене стварности, наиме,
графичким записима, анимацијама, текстуалним
записима,
цртежима,
геоознакама,
ознакама
метаподатака, хиперлинковима; рачунарски софтвер
за працење, обраду, приказивање, похрањивање и
пренос података који се односе на физичку
активност корисника; рачунарски софтвер за обраду
слика, графичких записа, аудио, видео и текстуалних
записа; рачунарски софтвер за слање и примање
електронских порука, графичких записа, слика,
аудио и аудиовизуелног садржаја путем рачунара, на
интернету и комуникацијским мрежама; рачунарски
софтвер за слање и примање електронских порука,
упозорења, обавештења и подсетника; рачунарски
софтвер
за
откривање,
працење,
снимање,
приказивање,
мерење
и
пренос
глобалног
позиционирања, правца, удаљености, надморске
висине,
брзине,
навигационих
информација,
информација о времену, температури, нивоу физичке
активности, откуцају срца, пулса, крвном притиску,
броју сагорених калорија, бројем корака и
биометријских података; рачунарски софтвер за
постављање, конфигурацију, рад и контролу
мобилних уређаја, носивих уређаја, мобилних
телефона, рачунара и рачунарских периферних
уређаја; рачунарски софтвер за друштвено
умрежавање и интеракцију са онлине заједницама;
рачунарски софтвер за прикупљање, управљање,
уређивање, организовање, модификовање, пренос,
дељење и складиштење података и информација;
рачунарски софтвер за преусмеравање порука,
електронске поште и/или других података на један
или више електронских носивих бежичних
комуникационих уређаја са личног рачунара или
сервера или уређаја повезаног на њих; рачунарски
софтвер за працење и управљање информацијама у
вези са здравственим, фитнес и велнесс програмима;
рачунарски софтвер за употребу као апликациони
програмски интерфејс (апи); рачунарски софтвер за
креирање, управљање, мерење и дељење реклама
других; рачунарски софтвер за гледање дигиталних
слика и фотографија којим се приступа путем уређаја
са екраном који се носе на глави или ажурирањем
истих; рачунарски софтвер за бежичну испоруку
садржаја, података и информација; рачунарски
софтвер за бежичну комуникацију за примање,
обраду, пренос и приказивање информација које се
односе на фитнес, телесну масноцу, индекс телесне
масе; рачунарски софтвер из области здравља,
фитнеса, вежбања и велнеса за детекцију, працење,
снимање, приказивање, мерење и преношење
глобалног позиционирања, правца, удаљености,
65

Ж
надморске
висине,
брзине,
навигационих
информација,
температуре,
нивоа
физичке
активности, пулса, откуцаја срца, крвног притиска,
броја сагорелих калорија, броја корака и
биометријских података и за працење и управљање
информацијама о здрављу, фитнесу, вежбању и
велнес програмима; рачунарски софтвер који
детектује покрете корисника током физичке
активности, фитнес сесија, тренинга, у сврху
пружања персонализованих резултата и процена
физичке кондиције; рачунарски софтвер који
процењује и оцењује кондицију и атлетске
способности корисника; рачунарски софтвер који
надгледа, прати и упоређује спортску активност и
ниво физичке кондиције; рачунарски софтвер који
процењује и оцењује кондицију и атлетске
способности корисника упоређивањем претходних
атлетских перформанси и нивоа кондиције са
будуцим атлетским перформансама и нивоима
физичке кондиције, и путем којег се корисници
саветују и имају приступ прилагођеним вежбама за
побољшање у неким сегментима из одређене
спортске или фитнес активности; рачунарски
софтвер путем којег се корисници саветују,
подучавају и имају приступ прилагођеним вежбама
за побољшање њихове кондиције; рачунарски
софтвер за омогуцавање приступа, приказивања,
уређивања, повезивања, дељења и на други начин
омогућавање приступа електронским медијима и
пружање
информација
путем
интернета
и
комуникацијских мрежа; рачунарски софтвер за
омогуцавање развоја, процене, тестирања и
одржавања мобилних софтверских апликација за
преносне електронске комуникацијске уређаје, наиме
мобилне телефоне, паметне телефоне, ручне
рачунаре и рачунарске таблете; рачунарски софтвер
за
побољшање
аудио-визуелних
могуцности
мултимедијских
апликација,
наиме,
за
тродимензионално
приказивање
графике,
непокретних и покретних слика којим се приступа
путем уређаја са екраном који се носе на глави или
ажурирањем истих; рачунарски софтвер, рачунарски
софтвер који се може преузети и софтвер за мобилне
апликације за креирање, управљање и приступ
групама унутар виртуелних заједница; рачунарски
софтвер, наиме апликација са функцијама друштвене
мреже; рачунарски софтвер, наиме, интерпретативни
интерфејс за олакшавање интеракције између људи и
машина; рачунарски софтвер, наиме, алати за развој
софтвера за креирање, отклањање грешака и
примену софтверских апликација за паметне
наочаре, екране који су близу очију, уређаја са
екраном који се носе на глави и паметне телефоне;
рачунари, наиме паметни сатови; прикључни
каблови; дигиталне видео наочаре; дигиталне видео
наочаре, видео дисплеји који се носе на глави, наиме,
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микро екрани и припадајуца оптика, кациге за
виртуелну реалност, припадајућа електроника,
наиме, прикључни каблови и адаптери, софтвер и
фирмвер за приказивање видео игрица, електронских
медија и слика; софтвер за рачунарске апликације
који се може преузети, за мобилне телефоне, паметне
телефоне, рачунаре, таблете, паметне наочаре,
дигиталне видео наочаре, носиве дигиталне
електронске уређаје, наиме, наочаре, заштитне
наочаре и слушалице, уређаје са екраном који се носе
на глави, системе за приказ у близини очију;
комуникационе мреже, услуге рачунарства у облаку,
и рачунарски системи за комуникацију између
уређаја, мрежа и услуга; рачунарски апликациони
софтвер који се може преузети за паметне наочаре,
системе за приказ у близини очију и уређаје са
екраном који се носе на глави за приказивање
сличица, одређивање и реаговање на избор сличица
корисника, контролу конекција и комуникације са
другим уређајима, мрежама и системима, управљање
камером за снимање и приказивање слика и аудио
визуелних датотека, организовање дигиталних слика
и аудио визуелних датотека, контролу микрофона,
контролу нивоа звука уграђених звучника, размену
рачунарских датотека између паметних наочара,
система за приказ у близини очију, уређаја са
екраном који се носе на глави и других уређаја,
мрежа
и
система,
контролу
корисничких
обавештења,
контролу
тачпеда
(миша
на
лаптоповима), контролу и добијање података од
сензора у паметним наочарима, система за приказ у
близини очију и уређаја са екраном који се носе на
глави,
укључујуци
од
акцелерометара,
барометријских сензора, сензора температуре,
нагиба, врха и закретања, сензора за оријентацију
главе, и гпс пријемника, који контролишу брзину
централне процесорске јединице и детектују и
приказују ниво напуњености батерије, и приказују,
снимају, сликају и стримују податаке, слике и аудиовизуелни садржај у окружењима стандардне
реалности, проширене стварности и мешовите
стварности; рачунарски апликациони софтвер који се
може преузети за паметне наочаре, системе за приказ
у близини очију и уређаје са екраном који се носе на
глави за генерисање и приказ садржаја стандардне
реалности, проширене стварности и мешовите
стварности; рачунарски апликациони софтвер за
паметне наочаре, системе за приказ у близини очију
и уређаје са екраном који се носе на глави за
комуникацију са другим паметним наочарима,
системима за приказ у близини очију и уређајима са
екраном који се носе на глави; рачунарски софтвер
који се може преузети за омогуцавање снимања,
складиштења и преноса фотографија, видео записа,
података и информација са биометријским,
здравственим и другим подацима о перформансама
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корисника који су прекривени и интегрисани у
снимак; рачунарски софтвер који се може преузети
за прегледање и интеракцију “феед-а“ фотографија,
аудио, визуелног и видео садржаја и повезаног
текста и података; рачунарски софтвер који се може
преузети, наиме, мобилна апликација која се може
преузети за постављање, подешавање и контролу
носивог компјутерског хардвера и носивих
периферних
уређаја;
електрични
каблови;
електрични адаптери; електронски уређаји за
працење који садрже индикаторе који светле и
мењају боју на основу кумулативног нивоа
активности корисника; електронски уређаји за
працење који се састоје од микропроцесора,
дигиталног дисплеја и акцелерометра, за откривање,
чување, извештавање, працење, отпремање и
преузимање података о спорту, фитнесу и
активностима на интернету, као и комуникацију са
конзолама за игру и личним рачунарима, у вези са
временом, темпом, брзином, бројем корака,
атлетским вештинама, бројем сагорелих калорија,
бројем откуцаја срца и тела, глобалним
позиционирањем, правцем, растојањем, надморском
висином, информацијама о навигацији и времену;
електронски навигациони инструменти и апарати;
сензори за фитнес и вежбање, монитори и дисплеји
за откривање, працење, снимање, приказивање,
мерење и преношење глобалног позиционирања,
правца, удаљености, надморске висине, брзине,
температуре и навигационих информација, за
ношење током вежбања и спортских активности;
софтвер за препознавање покрета; наочаре са
функцијом бежичне комуникације; уређаји за
глобално позиционирајући систем (гпс); наочаре које
омогуцавају
корисницима
да
уживају
у
технологијама виртуелне реалности, проширене
стварности и мешовите стварности; хардвер и
софтвер за преглед виртуелних слика у стварању
виртуелне, проширене и мешовите стварности;
уређаји са видео дисплеј екраном који се носе на
глави; уређаји са дисплеј екраном који се носе на
глави и њихови саставни делови, наиме, видео
картице; слушалице; слушалице за употребу са
рачунарима; интерактивни софтвер за забаву;
електроника за интерфејс, наиме, електронска кола
драјвера за видео за дигиталне видео наочаре;
рачунарски софтвер који препознаје локацију,
рачунарски софтвер који се може преузети и софтвер
за мобилне апликације за претраживање, одређивање
и дељење локација; звучници; софтвер за размену
порука; микродисплеји, наиме уређаји са видео
дисплеј екраном који се носе на глави и видео
дисплеји за приказ у близини очију; рачунарски
хардвер за мешовиту стварност; наочаре за
мешовиту стварност; кациге за мешовиту стварност;
за мешовиту стварност; софтвер за мешовиту
ЗИС / RS / IPO
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стварност за интерактивну забаву; софтвер за
мешовиту стварност за усмеравање у окружењу
мешовите стварности; софтвер мешовите стварности
за працење предмета, контролу покрета и
визуелизацију
садржаја;
софтвер
мешовите
стварности за управљање кацига мешовите
стварности; софтвер мешовите стварности који
омогућава корисницима да визуализују, рукују и
уживају у технологији мешовите стварности;
софтвер за мобилне апликације за креирање
персонализованих програма фитнес тренинга;
сензори за працење покрета за технологију
проширене стварности; сензори за працење покрета
за технологију мешовите стварности; сензори за
працење покрета за технологију виртуелне
реалности; мултифункционални електронски уређаји
за приказивање, мерење и постављање на интернет
разних информација укључујуци информација о
времену, датуму, пулсу и броју откуцаја срца,
глобалном позиционирању, правцу, растојању,
надморској висини, брзини, броју корака, броју
сагорелих калорија, информација о навигацији,
информација о времену, температури, брзини ветра,
и деклинацијама телесне и срчане фреквенције,
надморској висини и брзини; мултифункционални
електронски уређаји за приказивање, мерење и
постављање на интернет разних информација
укључујуци информација о времену, датуму, пулсу,
глобалном позиционирању, правцу, растојању,
надморској висини, брзини, броју корака, броју
сагорелих калорија, информација о навигацији,
променама у пулсу, нивоу активности, сатима
спавања, квалитету сна и тихих аларма за буђење;
оптички уређаји за приказ у близини очију, наиме,
видео дисплеј екрани за постављање у близини очију
корисника и сочива за приказивање слика кориснику;
дисплеј системи за приказ у близини очију који се
састоје од гпс сензора, акцелерометра, магнетометра,
компаса за усмеравање, сензора температуре околине
и електронских сензора за оријентацију врха и
нагиба; дисплеј системи за приказ у близини очију
који се састоје од рачунарског хардвера, интерфејса
за електронско приказивање и софтвера за
генерисање и приказ садржаја виртуелне реалности и
мешовите стварности; дисплеј системи за приказ у
близини очију који се састоје од рачунарског
хардвера, интерфејса електронског екрана и
софтвера посебно прилагођеног за наочаре; системи
за приказ у близини очију који се састоје од наочара
и софтвера за генерисање и приказ садржаја
стандардне, проширене и мешовите стварности;
дисплеји у близини очију; мрежни комуникациони
апарати, наиме мобилни и носиви дигитални
електронски уређаји за слање и примање текста,
података, аудио садржаја, слика и видео садржаја
преко мрежа; педометри; периферни уређаји за
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мобилне уређаје, наиме педометри и висиномери;
софтвер за личног асистента; лични дигитални
асистенти; лични електронски уређаји који се
користе за працење фитнес циљева и статистике;
лични фитнес трекери; лични видео дисплеј уређаји
у виду носивих дисплеја за гледање дигиталног
садржаја укључујуци садржаја виртуалне реалности,
проширене и мешовите стварности; лични видео
екрани; преносни, ручни и лични дигитални
електронски уређаји за снимање, организовање,
пренос, руковање, преглед и пријем текста, података
и дигиталних датотека; апарати на даљинско
управљање за носиви рачунарски хардвер и паметне
сатове; сензори за људе за научну употребу за
прикупљање биометријских података; мобилни и
носиви дигитални електронски уређаји за снимање,
организовање, пренос, руковање и преглед текста,
података, аудио записа, слика и видео записа;
паметне наочаре; паметне наочаре са технологијом
звука (жичног и бежичног); наруквице за паметне
сатове; каишеви за паметне сатове; паметни сатови;
софтвер са функцијама друштвеног асистента;
софтвер и фирмвер за контролу, подешавање и
управљање контролерима; софтвер и фирмвер за
приказивање видео игара и електронских медија на
уређајима са екранима којим се приступа путем
уређаја са екраном који се носе на глави или
ажурирањем истих; софтвер и фирмвер за програме
оперативног система; софтвер и фирмвер за видео
драјвере и обраду видео записа којим се приступа
путем уређаја са екраном који се носе на глави или
ажурирањем истих; софтвер и фирмвер који
омогућавају дељење података и комуникацију
електронских уређаја; софтверски управљачки
програми за електронске уређаје који омогућавају
комуникацију рачунарског хардвера са електронским
уређајима; софтвер за оглашиваче који им омогућава
комуникацију и интеракцију са онлајн заједницама;
софтвер за упозорења, поруке, електронску пошту и
подсетнике и за снимање, организовање, пренос,
руковање, преглед и пријем текста, података, аудио
записа, слика и дигиталних датотека и екрана;
софтвер за комуникацију система за приказ у
близини очију и мрежних уређаја, наиме мобилних
телефона, паметних телефона, рачунара, таблета и
других рачунарских система путем бежичних
локалних мрежа, бежичних технологија и других
комуникационих протокола; софтвер за претварање
природног језика у машински извршне команде;
софтвер за креирање и управљање профилима
друштвених медија и корисничким налозима;
софтвер за креирање, уређивање, постављање,
преузимање, приступ, преглед, објављивање,
приказивање, означавање, блоговање, емитовање,
повезивање, бележење, изражавање мишљења,
коментарисање, интеракцију, уградњу, преношење и
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дељење, или на други начин пружање електронских
медија или информација путем рачунара, интернета
и комуникационих мрежа; софтвер за креирање,
управљање и приступ групама унутар виртуелних
заједница; софтвер за креирање, управљање и
интеракцију са онлине заједницом; софтвер за
олакшавање и организовање финансирања и
расподеле прикупљених средстава и донација;
софтвер за генерисање слика које се приказују у
уређајима за приказ у близини очију; софтвер за
интеграцију електронских података са окружењем из
стварног света у сврху забаве, образовања, игре,
комуникације и друштвеног умрежавања; софтвер за
обраду и омогуцавање преноса слика, аудио, аудио
визуелних и видео записа и података; софтвер за
онлине прикупљање прилога за добротворне
фондове и услуге финансијских донација; софтвер за
наручивање и/или куповину роба и услуга; софтвер
за организовање, тражење и управљање догађајима;
софтвер за планирање активности са другим
корисницима, давање препорука; софтвер за обраду
слика, графике, аудио, видеа и текстуалних записа;
софтвер за снимање, складиштење, пренос, пријем,
приказивање и анализу података са рачунарског
хардвера који се може носити; софтвер за паметне
телефоне и друге рачунарске системе за генерисање
података, слика и звука за приказ и пренос истих на
уређаје за приказ у близини очију; софтвер за
паметне телефоне и друге рачунарске системе за
примање података са уређаја за приказ у близини
очију; софтвер за друштвено мапирање и мапирање
одредишта; софтвер за друштвено умрежавање;
софтвер за емитовање мултимедијалног забавног
садржаја; софтвер за прикупљање, управљање,
уређивање, организовање, модификовање, пренос,
дељење и складиштење података и информација;
софтвер за працење кретања, визуелизацију,
руковање, гледање и приказивање садржаја
проширене и мешовите стварности и виртуелне
реалности; софтвер за употребу као апликациони
програмски интерфејс (апи); софтвер за употребу у
креирању и дизајнирању софтвера за виртуелну
реалност, проширену и мешовиту стварност; софтвер
за бежичну испоруку садржаја, података и
информација; софтвер у виду мобилне апликације;
софтвер који омогуцава појединцима, групама,
компанијама и брендовима да креирају и одржавају
присуство на мрежи у маркетиншке сврхе; софтвер,
наиме, интерпретативни интерфејс за олакшавање
интеракције
између
људи
и
машина;
телекомуникациони апарати и инструменти, наиме,
звучници и микрофони који се продају као
компоненти за рачунаре, мобилни и носиви
дигитални електронски уређаји за слање и примање
телефонских
позива,
текстуалних
порука,
електронске поште и других дигиталних података, и
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за коришцење у омогућавању приступа интернету;
наочаре за виртуелну реалност; слушалице за
виртуелну реалност; софтвер за виртуелну реалност;
софтвер за виртуелну реалност за интерактивну
забаву; софтвер за виртуелну реалност за навигацију
у окружењу виртуелне реалности; софтвер за
виртуелну реалност за працење предмета, контролу
покрета и визуелизацију садржаја; софтвер за
виртуелну реалност за управљање кацига за
виртуелну реалност; софтвер за виртуелну реалност
за
омогуцавање
корисницима
визуелизацију,
коришћење и уживање у технологијама виртуелне
реалности; софтвер за виртуелну реалност,
проширену
и
мешовиту
стварности
ради
омогућавања приступа наведеној технологији путем
рачунара, конзола за видео игре, ручних конзола за
видео игре, таблет рачунара, мобилних уређаја и
мобилних телефона; сатови, наруквице и гумене
наруквице које преносе податке личним дигиталним
асистентима, паметним телефонима и личним
рачунарима путем интернет страница и других
рачунарских и електронских комуникацијских
мрежа; водоотпорни системи за приказ у близини
очију који се састоје од рачунарског хардвера,
интерфејса за електронске екране и софтвера за
генерисање и приказ садржаја виртуелне реалности и
мешовите стварности; носиви уређаји за працење
активности; носиви рачунарски периферни уређаји;
носиви рачунарски уређаји који се првенствено
састоје од софтвера и екрана за повезивање са
рачунарима,
таблет
рачунарима,
мобилним
уређајима и мобилним телефонима за омогућавање
уживања у технологији виртуелне реалности,
проширене стварности и мешовите стварности;
носиви дигитални електронски уређаји који се
првенствено састоје од софтвера за упозорења,
поруке, електронску пошту и подсетнике, и за
снимање, организовање, пренос, руковање, преглед и
пријем текста, података, аудио записа, слика и
дигиталних датотека и екрана; носиви дигитални
електронски уређаји, наиме наочаре, заштитне
наочаре и слушалице; носиви електронски уређаји,
наиме сатови, наруквице и гумене наруквице који се
састоје од софтвера који преноси податке личним
дигиталним асистентима, паметним телефонима и
личним рачунарима путем интернет страница и
других
компјутерских
и
електронских
комуникацијских мрежа; носиви периферни уређаји
за рачунаре, таблет рачунаре, мобилне уређаје и
мобилне телефоне, наиме, подесиви дисплеји за
ношење на глави; бежични рачунарски периферни
уређаји.
28 кациге за виртуелну реалност за играње видео
игрица које се могу повезати на рачунаре, конзоле за
видео игре, ручне конзоле за видео игре, таблет
рачунаре, мобилне уређаје и мобилне телефоне како
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би се омогуцило уживање у технологији виртуелне
реалности;
електронске
и
интерактивне
мултимедијалне конзоле за игре; интерактивне
даљинске јединице за видео игре; носиви периферни
уређаји за играње видео игрица који су посебно
прилагођени за рачунаре, конзоле за видео игре,
ручне конзоле за видео игре, таблет рачунаре,
мобилне уређаје и мобилне телефоне; контролери за
рачунарске игре; аудио и визуелни уређаји за
ношење на глави за употребу у игрању видео игрица;
ручне
јединице
за
играње
електронских,
рачунарских, интерактивних и видео игрица; уређаји
за играње игрица, мобилни уређаји за игрице, наиме,
машине за игре са или без видео излаза за играње
рачунарских и видео игрица; конзоле за рачунарске
игре за употребу са спољним екраном или
монитором; уређаји за електронске игре изузев оних
прилагођених за употребу са спољним екраном или
монитором; уређаји за електронске игре прилагођени
за употребу са спољним екраном или монитором;
торбе прилагођене за ручне видео игрице и конзоле
за видео игрице; џојстици за рачунарске и видео
игрице; рачунарске конзоле за игру за рекреативно
играње;
прилагођене
пластичне
фолије
за
прекривање и заштиту електронских уређаја за
игрице, наиме конзола за видео игрице и ручних
јединица за видео игрице; контролери за рачунарске
игрице у виду тастатура; игрице прилагођене за
употребу са телевизијским пријемницима; кациге за
игре прилагођене за употребу са видео игрицама;
ручни джојстици за играње видео игрица; ручне
конзоле за игрице; ручне електронске игрице
прилагођене
за
употребу
искључиво
са
телевизијским пријемницима; ручне игрице са лцд
екранима; ручне јединице за играње електронских
игрица за употребу са спољним екраном или
монитором; уређаји за куцне видео игре; лцд уређаји
за игре; електронски контролери за електронске
уређаје за видео игре којима управљају играчи;
заштитне торбице прилагођене за ручне видео игре и
конзоле за видео игре; самостални уређаји за видео
игре; сталци за електронске уређаје за игру, наиме
конзоле за видео игрице и ручне јединице за видео
игрице; стоне јединице за играње електронских
игрица изузев оних у комплету с телевизором или
рачунаром;
интерактивни
ручни
даљински
управљачи за видео игрице за играње електронских
игрица; контролери за конзоле за игру; машине за
аркадне видео игрице; конзоле за видео игре; игре и
играчке; гимнастички и спортски артикли који не
припадају другим класама; украси за јелке; справе за
физичко вежбање; апарати за физичко вежбање;
опрема за физичко вежбање; опрема за спорт и игре;
справе
за
вежбање.
35
оглашавање; рекламне услуге путем
електронских медија; дељење реклама за друге путем
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глобалне рачунарске мреже; пословне и рекламне
услуге, наиме, рекламне услуге у вези са працењем
учинка рекламирања, у вези са управљањем,
дистрибуцијом и оглашавањем реклама, у вези са
анализом података о рекламирању, у вези са
извештавањем о подацима о рекламирању и за
оптимизацију учинка рекламирања; рекламне услуге,
наиме, управљање рекламним кампањама, циљање,
услуге имплементације и оптимизације; припрема и
реализација медијских и рекламних планова и
концепата; дизајн рекламних материјала за друге;
рекламне услуге, наиме, медијско планирање и
услуге куповине простора у медијима за друге,
услуге процене и позиционирања бренда за друге и
услуге набавке реклама за друге; „ад сервинг“
услуге, наиме, постављање реклама на веб странице
за трећа лица; рекламирање, маркетинг и
промовисање роба и услуга трећих лица путем
обезбеђивања фото и видео опреме за специјалне
догађаје; организовање изложби и догађаја из
области развоја хардвера и софтвера у комерцијалне
или рекламне сврхе; услуге рекламирања, наиме,
пружање простора за мале огласе путем интернета и
других комуникацијских мрежа; прикупљање
информација у онлајн рачунарске базе података и
онлајн рачунарске базе података које се могу
претражити из области малих огласа; промовисање
робе и услуга других путем рачунарских и
комуникационих мрежа; промовисање робе и услуга
других дистрибуцијом видео реклама путем
интернета и других комуникацијских мрежа;
омогућавање приступа онлајн средствима за пренос
(стриминг) уживо видео записа са промотивних
догађаја; маркетиншке и промотивне услуге;
саветодавне услуге из области оглашавања и
маркетинга; услуге из области пословне помоћи и
саветодавне услуге; пословне консултације у вези са
маркетиншким активностима; консултације у вези са
стратегијом бренда; пословне консултације из
области телекомуникација; саветодавне услуге из
пословног управљања како би пословни субјекти,
невладине организације и непрофитне организације
могле да развију, организују и воде програме који
омогућавају
већи
приступ
глобалним
комуникационим мрежама; пословно умрежавање;
услуге запошљавања и регрутовања; промовисање
продаје за друге омогуцавањем услуга у вези са
припејд поклон картицама, наиме издавање потврда
о поклон картицама које могу бити искоришћене за
робу или услуге; оглашавање у сврхе промовисања
јавне свести о добротворним, филантропским,
волонтерским, јавним и друштвеним радом и
хуманитарним
активностима;
организовање
такмичења и подстицајних програма са наградама у
маркетиншке и рекламне сврхе како би се
препознали, наградили и охрабрили појединци и
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групе
које
се
баве
самопобољшањем,
самоиспуњењем, добротворним, филантропским,
волонтерским, јавним и друштвеним радом и
хуманитарним активностима и разменом креативних
производа; пословне консултације за професионалце
и привредна друштва из области развоја мобилних
софтверских
апликација;
организовање,
промовисање и вођење специјалних догађаја,
изложби и сајмова у комерцијалне, промотивне или
рекламне сврхе; организовање и вођење догађаја,
изложби, излагања и конференција у комерцијалне
сврхе из области интерактивне забаве, виртуелне
стварности, потрошачке електронике и видео игрица;
услуге онлајн малопродаје хардвера и софтвера за
виртуелну реалност и проширену стварност; услуге
онлајн малопродаје са садржајем из области
технологије виртуалне реалности и дигиталних
медија, наиме, унапред снимљене музике, видео
записа, слика, текста, аудиовизуелних записа и
софтвера за игре виртуалне реалности и проширене
стварности; омогућавање продавцима роба и/или
услуга приступ онлајн тржиштима; услуге пословног
посредовања у виду олакшавања размене и продаје
услуга и производа других путем рачунарских и
комуникацијских мрежа; омогућавање приступа
онлајн средствима за повезивање продаваца са
купцима; промотивне услуге, наиме омогућавање
приступа електронским каталозима; омогућавање
приступа информацијама из телефонског именика
путем глобалних комуникационих мрежа; услуге
пословне помоци, наиме, управљање односима с
клијентима; пружање комерцијалних информација,
наиме коментара корисника у вези са пословним
организацијама, пружаоцима услуга и другим
ресурсима; маркетиншко истраживање, наиме,
истраживање и анализа рекламних кампања и
склоности потрошача; услуге истраживања тржишта;
пружање услуга маркетиншког истраживања и
пружање информација о тржишту; управљање
пословним информацијама, наиме извештавање о
пословним информацијама и пословна аналитика из
области оглашавања и маркетинга; пословни
менаджмент; пословно управљање, канцеларијски
послови; састављање онлајн пословних именика са
информацијама
о
компанијама,
пословима,
производима и услугама других; промовисање
интересовања и свести јавности о питањима која се
тичу приступа глобалне популације интернету;
услуге удружења, наиме, промовисање усвајања,
прихватања и развоја рачунарских технологија
отвореног кода (“опен соурце“); организовање
догађаја пословног умрежавања из области софтвера
отвореног
кода;
промовисање
добровољних
заједничких индустријских стандарда за развој и
извршење софтвера; организовање и вођење
пословних конференција; организовање и вођење
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пословних конференција из области развоја и
употребе програмских језика; спровођење пословног
истраживања из области друштвених медија;
саветодавне услуге из области процене садржаја на
друштвеним мрежама; саветодавне услуге из области
политика и прописа друштвених мрежа; услуге
маркетинга, оглашавања и промоције; пословне и
рекламне услуге; услуге праћења тржишта;
омогућавање приступа веб страници која садржи
онлајн тржиште за продају и трговину виртуелном
робом са другим корисницима; услуге онлајн
трговања; организовање и вођење посебних догађаја
у пословне сврхе; блокчејн као услуга, наиме,
пословни савети и информације из области блокчејн
технологије; обезбеђивање електронских подсетника
и обавештења; услуге дистрибуције реклама и
информација, наиме пружање простора за мале
огласе путем интернета и комуникацијских мрежа;
услуге рекламирања, наиме, циљање и оптимизација
онлајн рекламирања; организовање и вођење
посебних догађаја у комерцијалне, промотивне или
рекламне сврхе; услуге удружења који промовишу
интересе професионалаца и привредних друштва из
области развоја мобилних софтверских апликација;
бренд консалтинг; пословне и рекламне услуге,
наиме, рекламне услуге у вези са працењем учинка
рекламирања, у вези са управљањем, дистрибуцијом
и оглашавањем реклама, у вези са анализом података
о рекламирању, у вези са извештавањем о подацима
о рекламирању и за оптимизацију учинка
рекламирања; пословне и рекламне услуге, наиме,
медијско планирање и услуге куповине простора у
медијима за друге; услуге набавке за друге, наиме,
куповина робе и услуга за друга привредна друштва;
пословно умрежавање; добротворне услуге, наиме
промовисање јавне свести о добротворним,
филантропским,
волонтерским,
јавним
и
друштвеним радом и хуманитарним активностима;
саветодавне услуге из области оглашавања и
маркетинга, наиме прилагођавање рекламних и
маркетиншких материјала других; дељење реклама
других путем интернета и комуникацијских мрежа;
услуге запошљавања и регрутације; омогуцавање
размене и продаје услуга и производа других путем
рачунарских
и
комуникационих
мрежа;
маркетиншке, рекламне и промотивне услуге, наиме
пружање информација у вези с попустима, купонима,
рабатима, ваучерима, линковима на малопродајне
веб странице других и посебним понудама у вези са
робом и услугама других; онлине оглашавање и
промоција робе и услуга других путем интернета;
услуге онлајн малопродаје кацига, игри и дигиталних
медија из области технологије виртуалне реалности,
мешовите и проширен стварности; услуге онлајн
малопродаје електронских носивих фитнес уређаја,
личних ваги за мерење, носивих уређаја за працење
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активности, фитнес и спортске одеће и прибора и
опреме за напред наведену робу; организовање,
промоција и вођење изложби, сајмова и догађаја у
пословне сврхе; промовисање робе и услуга других
дистрибуцијом видео реклама путем интернета и
других комуникацијских мрежа; промовисање робе и
услуга других путем интернета и комуникационих
мрежа; састављање онлајн пословних именика са
информацијама о пословањима, производима и
услугама других; омогућавање приступа онлајн
средствима за повезивање продаваца са купцима;
омогућавање приступа онлајн средствима за видео
пренос уживо промотивних догађаја; омогућавање
приступа онлајн средствима за повезивање
продаваца са купцима; услуге малопродаје и онлине
малопродаје софтвера, електронских уређаја и обуце
са сензорима који омогуцавају потрошачима да
учествују у виртуелним атлетским такмичењима и
индивидуалним и групним часовима фитнеса; услуге
малопродаје и онлине малопродаје у вези са
омогуцавањем потрошачима учествовање у фитнес
тренинзима, виртуелним атлетским такмичењима и
индивидуалним и групним часовима фитнеса; услуге
малопродаје електронских носивих уређаја за
фитнес, личних ваги за мерење, носивих уређаја за
працење активности, фитнес и спортске одеце и
прибора и опреме за напред наведену робу.
36 услуге обраде финансијских трансакција, наиме,
пружање сигурних електронских трансакција и
опција плацања; електронска обрада података о
плацању рачуна за кориснике интернета и
комуникационих мрежа; услуге обраде платних
трансакција;
услуге
електронског
трансфера
средстава; услуге обраде трансакција електронских
кредитних картица, дебитних картица и поклон
картица; пружање услуга електронског мобилног
плацања за друге; финансијске услуге; услуге обраде
плацања;
услуге
финансијских
трансакција;
омогуцавање и организовање прикупљања средстава
и дистрибуције донација за прикупљање средстава;
добротворне услуге, наиме координација набавке и
дистрибуције новчаних донација од појединаца и
компанија трецим лицима; пружање услуга плацања
рачуна путем електронских мобилних апликација;
финансијске услуге, наиме, пружање виртуалне
валуте за коришћење од стране чланова онлине
заједнице у вези с видео игрицама, садржајем за
стриминг уживо и видео садржајем на захтев путем
интернета и комуникацијских мрежа; финансијска
размена; услуге електронског мобилног плацања за
друге; виртуелна мењачница; електронски трансфер
виртуелних валута; финансијски послови, наиме
финансијско управљање, финансијско планирање,
финансијско предвиђање, управљање финансијским
портфељом и финансијска анализа и консултације;
финансијске информације обезбеђене електронским
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путем; брокерске услуге; услуге дилера; услуге
трговања валутом; услуге дигиталне валуте; услуге
крипто валута; услуге виртуелне валуте; услуге
новчаника и складиштења дигиталних валута; услуге
е-новчаника; услуге електронског новчаника;
финансијске услуге у вези с услугама електронског
новчаника; услуге плацања рачуна које се пружају
путем електронског новчаника; услуге електронског
банкарства путем глобалне рачунарске мреже;
трговање валутама; услуге електронског плацања
које укључују електронску обраду и накнадни пренос
података о плацању рачуна; услуге трговања
дигиталном валутом, виртуелном валутом, крипто
валутом, дигиталном и блокчејн средством,
дигитализованим средством, дигиталним токеном,
крипто жетоном и корисним токенима; услуге обраде
дигиталних
валута,
виртуелних
валута,
криптовалута, дигиталних и блокчејн средстава,
дигитализованих средстава, дигиталних токена,
крипто жетона и помоћних токена; омогућавање
трансфера електронских готовинских еквивалената;
услуге извештавања о вестима у подручју
финанцијских вести; финансијске услуге, наиме
пружање услуга виртуалне валуте за коришћење од
стране чланова онлине заједнице путем глобалне
рачунарске мреже; издавање токена вредности;
управљање дигиталном валутом, виртуелном
валутом, криптовалутом, дигиталном и блокчејн
имовином, дигитализованом имовином, дигиталним
токенима, крипто токенима и корисним токенима;
финансијске услуге, наиме пружање финансијске
размене
за
трговину
дигиталном
валутом,
виртуелном валутом, криптовалутом, дигиталном и
блокчејн имовином, дигитализованом имовином,
дигиталним токенима, крипто жетонима и корисним
токенима; услуге трговања криптовалутама; услуге
размене
криптовалута;
обрада
плацања
криптовалутама; услуге електронског плацања;
обрада електронских плацања путем услуга
електронског
новчаника;
услуге
управљања
валутама; услуге трансфера валута; финансијске
услуге, наиме пружање електронског преноса
дигиталне валуте, виртуелне валуте, криптовалуте,
дигиталне и блокчејн имовине, дигитализоване
имовине, дигиталних токена, крипто жетона и
помоцних токена; финансијске консултације у
области дигиталне валуте, виртуелне валуте,
криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине,
дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто
жетона и услужних токена; пружање електронске
обраде и працења електронских трансфера средстава;
услуге
мењања
валута;
услуге
управљања
инвестицијама; услуге заштите за финансијске
институције и фондове; листинг и трговање
своповима и дериватима дигиталне валуте,
виртуелном валутом, криптовалутом, дигиталном и
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блокчејн имовином, дигитализованом имовином,
дигиталним токенима, крипто токенима и услужним
токенима;
монетарна
размена;
клиринг
и
усаглашавање финансијских трансакција; услуге
финансијских информација; услуге електронске
финансијске трговине; електронска финансијска
трговина, наиме, трговина у области дигитализоване
имовине; пружање финансијских информација на
захтев и у реалном времену о дигиталној валути,
виртуелној валути, криптовалути, дигиталној и
блокчејн имовини, дигитализованој имовини,
дигиталним токенима, крипто токенима и услужним
токенима; пружање информација у области улагања
и финансија преко рачунарских мрежа и глобалне
комуникационе мреже; електронско трговање
финансијским инструментима; услуге плацања
електронске трговине; електронска обрада и пренос
података о плацању рачуна за кориснике интернета и
комуникационих мрежа; услуге обраде финансијских
трансакција,
наиме,
пружање
сигурних
комерцијалних трансакција и опција плацања; услуге
финанцијских
трансакција,
наиме,
пружање
виртуалне валуте за коришћење од стране чланова
онлине
заједнице
путем
интернета
и
комуникацијских мрежа; услуге трговаца, наиме
услуге обраде платних трансакција; услуге обраде
плацања, наиме, пружање услуга обраде трансакција
виртуалне валуте за друге; услуге унапред плацених
поклон картица, наиме, издавање сертификата
поклон картица који се могу искористити за робу
или услуге.
38 телекомуникације; телекомуникационе услуге,
наиме, електронски пренос електронских медија,
података, порука, графика, слика, фотографија, видео
записа, аудиовизуелних садржаја и датотека;
телекомуникационе услуге, наиме услуге преноса и
пријема података путем телекомуникационих мрежа;
телекомуникације и рачунарске услуге пеер-то-пеер
мреже, наиме, електронски пренос слика, аудиовизуелних и видео садржаја, фотографија, видео
записа, података, текста, порука, реклама, медијских
рекламних комуникација и информација; услуге
размене фотографија, видеа и података, наиме
електронички пренос дигиталних фото датотека,
видео записа и аудио-визуалног садржаја међу
корисницима интернета; телекомуникационе услуге,
наиме електронска размена гласа, података, аудио,
видео, текста и графике доступних путем интернета
и других комуникационих мрежа; пружање приступа
компјутерским, електронским и онлине базама
података; пружање приступа компјутерским базама
података у областима друштвених мрежа и
друштвеног упознавања и упознавања; пружање
онлине форума за комуникацију о темама од општег
интереса; обезбеђивање онлајн соба за „четовање“
(разговор), пружање услуга размене тренутних
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порука и електронских билтена; услуге четовања за
друштвено умрежавање; пружање интернетских
комуникационих веза које преносе кориснике
мобилних уређаја и интернета на друге веб странице;
омогуцавање приступа веб локацијама трецих страна
или другом електронском садржају трецих страна
путем универзалног логин-а; услуге аудио,
текстуалног и видео емитовања преко интернета или
друге комуникационе мреже; услуге интернет
телефоније (воип); услуге телефонске комуникације;
услуге
мобилне
телефоније;
услуге
видео
конференције; обезбеђивање објеката и опреме за
видео конференције; услуге аудио и визуелних
телеконференција; пренос и пренос уживо
аудиовизуелних и интерактивних аудиовизуелних
садржаја путем интернета; пружање форума
заједнице на мрежи за кориснике да деле и стримују
информације, аудио, видео, вести у реалном времену,
забавни садржај или информације, ради формирања
виртуелне заједнице и укључивања у друштвено
умрежавање; телекомуникационе услуге, наиме
електронски пренос садржаја и података виртуалне
стварности; компјутерске услуге, наиме, пружање
услуга техничке подршке у вези с коришћењем
комуникацијске опреме; услуге размене веб порука;
услуге размене тренутних порука; шифровани
електронски пренос и испорука повраћених
података; пружање приступа телекомуникационим
мрежама и интернету; обезбеђивање интернет
конекције;
пружање
информација
о
телекомуникацијама; саветодавне услуге у области
услуга телекомуникација, наиме, преноса гласа,
података и докумената путем телекомуникационих
мрежа; услуге провајдера услуга интернета; услуге
емитовања преко интернета; телекомуникационе
услуге, наиме, пружање приступа интернету путем
широкопојасних мрежа; пренос (стриминг) и пренос
(стриминг)
уживо
аудио,
визуелних
и
аудиовизуелних садржаја игара путем глобалне
рачунарске мреже; услуге забаве, наиме, пружање
приступа интерактивним електронским и онлине
базама података кориснички дефинисаног садржаја,
садржаја трецих страна, фотографија, видео, аудио,
визуелних и аудио-визуелних садржаја у области
општег интереса; услуге дељења фотографија и
видео записа; услуге аудио, текстуалног и видео
емитовања
преко
интернета
и
других
комуникационих мрежа; електронска размена гласа,
података, аудио, видео, текста и графике путем
интернета и телекомуникационих мрежа; пеер-топеер услуге размене фотографија и података, наиме,
електронски пренос дигиталних фото датотека,
графике и аудио садржаја међу корисницима
интернета; услуге размене фотографија и видеа,
наиме, електронски пренос дигиталних фото
датотека, видео записа и аудиовизуалног садржаја
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међу корисницима интернета; обезбеђивање форума,
соба за „четовање“ (разговор) и електронских
билтена за регистроване кориснике за пренос порука
и дељење информација у вези са здрављем и
фитнесом, спортским активностима и друштвеним
мрежама путем интернет веб странице и других
компјутерских и електронских комуникационих
мрежа; обезбеђивање веб странице која садржи
информације о спорту, фитнес тренингу и развоју
атлетских вештина; обезбеђивање онлајн форума за
регистроване кориснике за дељење информација у
вези са личним активностима, фитнесом и
друштвеним мрежама; обезбеђивање интернет
форума за регистроване кориснике за размену
информација у вези с фитнесом, спортским
активностима, фитнес циљевима, фитнес тренингом
и тренирањем и друштвеним мрежама путем
интернет веб странице и других компјутерских и
електронских комуникационих мрежа; обезбеђивање
онлајн форума, соба за „четовање“ (разговор) и
електронских билтена за регистроване кориснике за
пренос порука и дељење информација у вези са
исхраном, личним активностима, здрављем и
фитнесом, огласима и друштвеним мрежама;
обезбеђивање електронских огласних плоча за
пренос порука међу корисницима о темама општег
интересовања; обезбеђивање онлајн комуникационих
веза које преносе кориснике мобилних уређаја и
интернета на друге локалне и глобалне онлине
локације;
обезбеђивање
онлајн
форума
за
комуникацију, наиме, пренос тема општег
интересовања; обезбеђивање услуга техничке
подршке у вези са коришћењем комуникационе
опреме; стриминг аудио и видео материјала у вези са
атлетским активностима на интернету и другим
рачунарским и електронским комуникационим
мрежама;
телекомуникационе
услуге;
телекомуникационе услуге, наиме, електронски
пренос података, порука, графика, фотографија,
слика, аудио, видео, аудио-визуелних садржаја и
информација; телекомуникационе услуге, наиме,
електронски пренос садржаја и података виртуелне,
мешовите
и
проширене
стварности;
телеконференције; услуге интернет телефоније
(воип).
41 услуге разоноде; услуге електронског издавања за
друге; објављивање образовних материјала, наиме,
издавање књига, часописа, билтена и електронских
публикација; објављивање онлајн часописа који се не
могу преузети, наиме, веблогови (блогови) са
кориснички дефинисаним садржајем, блогови са
рекламним, маркетиншким и пословним садржајем и
блогови о виртуелној стварности и проширеној
стварности;
омогућавање
приступа
онлајн
електронским
публикацијама
за
програмере
софтвера, које се не могу преузети; услуге разоноде
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и образовања, наиме, омогућавање приступа путем
веб странице онлајн публикацијама које се не могу
преузети о технологији виртуелне стварности; услуге
разоноде и образовања, наиме, омогућавање
приступа путем веб странице онлајн публикацијама
које се не могу преузети о технологији проширене
стварности; услуге разоноде, наиме пружање
интерактивних игара за више играча и игара за
једног играча које се играју путем интернета или
комуникационих мрежа; услуге разоноде, наиме
пружање интернет видео игара, компјутерских игара,
електронских игара и интерактивних игара;
омогућавање приступа компјутерској игри за
коришћење широм мреже од стране корисника
мреже; омогућавање приступа софтверу који се не
може преузети за игре на мрежи; услуге игара
виртуалне стварности које се пружају путем
интернета и других комуникационих мрежа; услуге
игара проширене стварности које се пружају путем
интернета и других комуникационих мрежа; услуге
разоноде, наиме омогућавање приступа играма
виртуалне стварности, интерактивној забави и
садржајима и искуствима виртуалне стварности;
услуге разоноде, наиме омогућавање приступа
играма проширене стварности, интерактивној забави
и садржајима и искуствима проширене стварности;
услуге разоноде, наиме, омогућавање приступа
играма мешовите стварности, интерактивној забави и
садржајима и искуствима мешовите стварности;
услуге забаве, наиме омогућавање приступа
окружењу виртуалне стварности на мрежи; услуге
разоноде, наиме омогућавање приступа онлајн
проширеној
стварности.
видео
продукција
проширене стварности
за забавне сврхе;
мултимедијална забавна продукција и издавачке
услуге; услуге забаве у виду продукције и
постпродукције мултимедијалних забавних садржаја;
услуге забаве и образовања, наиме омогућавање
приступа филмовима, телевизијским емисијама,
вебцастовима, аудиовизуелним и мултимедијалним
делима путем интернета који се не могу преузети,
као и информацијама, рецензијама и препорукама у
вези са филмовима, телевизијским емисијама,
вебцастовима, аудиовизуелним и мултимедијалним
делима; пружање информација о интернет
компјутерским играма и видео играма путем
интернета и других комуникационих мрежа;
организовање и вођење едукативних конференција;
организовање изложби, догађаја и конференција из
области културе, забаве, образовања и друштвених
мрежа у непословне и некомерцијалне сврхе;
организовање и извођење такмичења и забавних
догађаја
за
играче
видео,
компјутерских,
електронских или интерактивних мултимедијалних
игара; услуге забаве, наиме, договарање и извођење
такмичења за подстицање коришћења и развоја
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интерактивне
забаве,
виртуалне
стварности,
проширене стварности, потрошачке електронике и
софтвера и хардвера за забаву путем видео игрица;
организовање изложби у области интерактивне
забаве,
виртуелне
стварности,
потрошачке
електронике и индустрије забаве видео игара у
културне или образовне сврхе; нуђење и спровођење
конкурса осмишљених да препознају, награђују и
подстичу појединце и групе које се баве
самоусавршавањем, самоиспуњењем, добротворним,
филантропским,
волонтерским,
јавним
и
друштвеним радом и хуманитарним активностима,
као и дељењем производа креативног рада;
организовање изложби, конференција и догађаја у
области развоја софтвера у образовне сврхе; нуђење
и спровођење такмичења у образовне и забавне сврхе
за програмере софтвера; образовне услуге, наиме,
организовање и вођење конференција и семинара у
областима вештачке интелигенције и интернета
ствари; образовне услуге, наиме, организовање и
одржавање конференција, течајева, семинара и
онлајн обуке у области оглашавања, маркетинга,
друштвених мрежа, интернета и друштвених медија,
и дистрибуција материјала за обуку у вези с тим;
организовање, промоција и вођење изложби, сајмова
и догађаја у пословне сврхе; обука из области
дизајна, рекламних и комуникационих технологија;
обука у области стратешког медијског планирања у
вези са оглашавањем, маркетингом и пословањем;
омогућавање приступа информацијама у области
забаве;
омогућавање
приступа
забавним
информацијама укључујући текст, електронске
документе, базе података, графике, фотографске
слике и аудио-визуалне информације, путем
интернета и других комуникационих мрежа;
пружање информација у образовне и забавне сврхе у
областима
забаве,
средњошколског
и
универзитетског живота и друштвених и друштвених
интересних група; изнајмљивање фотографских и
видеографских коска за снимање, постављање,
уређивање и дељење слика и видео записа;
образовање; пружање обуке; спортске и културне
активности; услуге забаве, наиме, омогућавање
приступа онлине играма које други играју; услуге
игара у виду пружања веб странице за потрошаче за
емитовање игре другима; организовање и вођење
едукативних конференција из области развоја
софтвера; едукативни семинари, часови, серије
говорника, конференције и обуке у области софтвера
отвореног кода и развоја софтвера; услуге разоноде,
наиме, комедије, драме, документарни филмови,
документарне серије, анимације, мистерије и
ријалити веб и телевизијским серијама у које се
емитују путем интернета; онлине часописи, наиме,
блогови са одликама комедије, драме, документарног
филма, документарних серија, анимација, мистерија
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и ријалити забавних садржаја;
омогућавање
приступа онлајн видео клиповима, видео записима,
влоговима, сликама, илустрацијама, чланцима и
сажецима чланака из области комедије, драме,
документарног филма, документарних серија,
анимираних филмова, мистерија р ријалити забаве;
омогућавање приступа онлајн видео записима који се
не могу преузети у области комедије, драме,
документарног филма, документарних серија,
анимираних филмова, мистерија и ријалити забаве;
образовне
услуге,
наиме
пружање
онлине
публикација у подручју садржаја друштвених медија;
омогућавање приступа информацијама у вези са
садржајем
друштвених
медија;
електронско
објављивање на мрежи у вези са садржајем
друштвених медија; објављивање образовних
материјала,
наиме,
објављивање
чланака,
приручника, часописа и блогова у области развоја
софтвера, вештачке интелигенције, машинског учења
и изградње корисничких интерфејса; организовање и
вођење обука; информације о рекреацији; продукција
видео записа проширене стварности; спровођење и
пружање приступа он-лине тренинзима уживо,
упутствима за фитнес и сесијама; извођење часова
фитнеса; образовне услуге; образовне услуге, наиме
вођење семинара, конференција и радионица из
подручја здравља и велнеса; образовне услуге, наиме
организовање и вођење конференција и семинара из
подручја
виртуалне
стварности,
проширене
стварности, вештачке интелигенције и интернета
ствари; електронске издавачке услуге; услуге забаве
и образовања, наиме омогућавање приступа путем
интернета филмовима, телевизијским емисијама,
вебцастовима, аудиовизуелним и мултимедијалним
делима који се не могу преузети, као и
информацијама, рецензијама и препорукама у вези са
филмовима, телевизијским емисијама, вебцастовима,
аудиовизуелним и мултимедијалним делима; услуге
разоноде, наиме договарање и извођење такмичења
за подстицање употребе и развоја интерактивне
забаве,
виртуелне
стварности,
проширене
стварности, мешовите стварности, потрошачке
електронике и софтвера и хардвера за забаву видео
игара; услуге забаве, наиме програми такмичења и
подстицајних награда осмишљени да награђују
учеснике програма који вежбају, учествују у
спортским активностима, учествују у активностима
промоције здравља, остварују достигнућа у вежбању
и спортским активностима и остварују личне циљеве
у вези са вежбањем, спортским активностима и
фитнесом ; услуге забаве, наиме програми
такмичења и подстицајних награда осмишљени да
награђују учеснике програма који вежбају, бирају
здраву исхрану и учествују у другим активностима
које промовишу здравље; услуге забаве, наиме
програми подстицајних награда осмишљени тако да
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награђују учеснике програма који вежбају; услуге
забаве, наиме, пружање приступа интерактивним
електронским и онлине базама података кориснички
дефинисаног садржаја, садржаја трецих страна,
фотографија, видео, аудио, визуелних и аудиовизуелних материјала у области општег интереса;
услуге забаве, наиме, услуге обезбеђивања онлајн
форума за дељење садржаја, података и информација
у сврху забаве и друштвеног и пословног
умрежавања; услуге разоноде, наиме, обезбеђивање
онлајн средстава за пренос (стриминг) забавног
садржаја и пренос (стриминг) уживо видео записа са
догађаја из области забаве; услуге забаве, наиме
пружање окружења мешовите стварности на мрежи;
видео продукција мешовите стварности; услуге
мултимедијалне продукције; онлине часописи, наиме
блогови са коментарима, саветима и информацијама
из области здравља, велнеса, спавања, фитнеса и
исхране; онлине часописи, наиме блогови; онлине
часописи, наиме, веблогови (блогови) са садржајем
који је дефинисао корисник; организовање програма
такмичења и подстицајних награда за програмере
софтвера; организовање изложби и догађаја у
културне,
образовне
или
забавне
сврхе;
организовање изложби и догађаја у области
интерактивне
забаве,
виртуелне
стварности,
мешовите стварности и проширене стварности,
потрошачке електронике и индустрије забаве за
видео игре у културне или образовне сврхе;
организовање изложби и догађаја из области развоја
софтвера у образовне сврхе; организовање изложби у
области интерактивне забаве, виртуелне стварности,
проширене стварности, мешовите стварности,
потрошачке електронике и индустрије забаве за
видео игре у културне или образовне сврхе;
организовање изложби и конференција уживо из
области културе, забаве и друштвених мрежа у
непословне и некомерцијалне сврхе; услуге личног
тренера у области спорта, вежбања, здравља и
фитнеса; услуге дељења фотографија и видео записа;
унапред снимљене атлетске и фитнес сесије;
обезбеђивање процене кондиције и резултата
фитнеса, као и персонализованог програма вежбања
на основу те процене и резултата; омогућавање
приступа веб страници која садржи фитнес тренинге,
упутства и сесије; омогућавање приступа веб
страници са упутствима за фитнес и сесијама;
омогућавање
приступа
веб
страници
са
информацијама у вези са кондиционим тренингом и
развојем атлетских вештина; омогућавање приступа
веб страници са информацијама у вези са фитнес
тренингом,
кондиционим
тренингом,
фитнес
циљевима
и
развојем
атлетских
вештина;
омогућавање приступа веб страници која садржи
информације о спорту, развоју атлетских вештина и
фитнес тренингу; омогућавање приступа веб
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страници која садржи унапред снимљене атлетске и
фитнес сесије; омогућавање приступа унапред
снимљеним
атлетским
и
фитнес
сесијама;
омогућавање приступа компјутерским, електронским
и онлине базама података у области забаве;
омогућавање приступа забавним информацијама из
претраживих индекса и база података информација,
укључујући текста, електронских докумената, база
података, графике, слика и аудио-визуалних
информација, путем интернета и комуникацијских
мрежа; обезбеђивање групног тренинга у области
спорта, вежбања, здравља и фитнеса; пружање
информација у вези са спортом, развојем атлетских
вештина и фитнесом путем интернет веб странице,
других
компјутерских
и
електронских
комуникационих мрежа и путем компјутерског
софтвера за конзоле за игру, персоналне рачунаре,
личне дигиталне уређаје и паметне телефоне;
омогућавање приступа онлајн ресурсима за
програмере софтвера; омогућавање приступа
унапред снимљеним атлетским изазовима, тренингу,
фитнес сесијама и изазовима, и тренинга преко
интернет веб странице, других рачунарских и
електронских комуникационих мрежа и преко
рачунарског софтвера за конзоле за игру, личне
рачунаре, личне дигиталне уређаје и паметне
телефоне; издавачке услуге, наиме издавање
електронских публикација за друге; продукција
видео записа са технологијом виртуелне реалности.
42 дизајн и развој рачунарског хардвера и софтвера;
омогућавање приступа софтверу који се не може
преузети на мрежи; обезбеђивање привремене
употребе софтвера који се не може преузети како би
се омогућио развој, процена, тестирање и одржавање
мобилних софтверских апликација за преносне
електронске
комуникационе
уређаје,
наиме
мобилних телефона, паметних телефона, ручних
рачунара и таблет компјутера; услуге пројектовања,
инжењеринга, истраживања, развоја и тестирања у
области развоја софтвера мобилних апликација које
се односе на употребу и функционалност
хиперлинкова; техничке консултације у области
развоја софтвера мобилних апликација у вези са
употребом и функционисањем хиперлинкова;
обезбеђивање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети и који корисницима даје
могућност да се укључе у друштвено умрежавање и
управљају својим садржајем на друштвеним
мрежама; компјутерске услуге, наиме стварање
онлине заједнице за регистроване кориснике да се
укључе у друштвено умрежавање; обезбеђивање
привременог коришћења софтвера који се не може
преузети, за креирање, управљање и приступ
групама које креирају корисници и којима управљају
у оквиру виртуелних заједница; обезбеђивање
привременог коришћења софтвера који се не може
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преузети, за креирање и управљање профилима
друштвених медија и корисничким налозима;
обезбеђивање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети за друштвено умрежавање,
стварање виртуелне заједнице и пренос звука, видеа,
слика, текста, садржаја и података; компјутерске
услуге у облику прилагођених електронских личних
и групних профила или веб страница које садрже
кориснички
дефинисане
или
специфициране
информације, укључујући аудио, видео, слике, текст,
садржај
и
податке;
пружање
привременог
коришћења софтвера који се не може преузети, и
који омогућава корисницима да пренесу личне
податке о идентитету и деле податке о личном
идентитету са и између више веб локација; пружалац
апликационих услуга (асп) који садржи софтвер за
друштвено умрежавање, управљање садржајем
друштвених мрежа, стварање виртуелне заједнице и
пренос слика, аудио-визуелних и видео садржаја,
фотографија, видео записа, података, текста, порука,
реклама, медијских рекламних комуникација и
информација; платформа као услуга (паас) која
садржи софтверске платформе за друштвено
умрежавање, управљање садржајем друштвених
мрежа, стварање виртуелне заједнице и пренос
слика,
аудио-визуелних
и
видео
садржаја,
фотографија, видео записа, података, текста, порука,
реклама, медијског оглашавања комуникације и
информације; пружалац апликационих услуга (асп)
који садржи софтвер као интерфејс за програмирање
апликација (апи) који олакшава онлајн услуге за
друштвено умрежавање и развој софтверских
апликација; обезбеђивање привремене употребе
софтвера који се не може преузети, за гледање и
интеракцију са извором електронских медија, наиме,
слика, аудио-визуелних и видео садржаја, видео
преноса (стриминга) уживо, коментара, реклама,
вести и интернет веза; обезбеђивање привременог
коришћења софтвера који се не може преузети за
проналажење садржаја и издавача садржаја и за
претплату на садржај; обезбеђивање привременог
коришћења софтвера који се не може преузети за
организовање слика, видео и аудио-визуелних
садржаја помоћу ознака метаподатака; обезбеђивање
привременог коришћења софтвера који се не може
преузети, за креирање, уређивање, отпремање,
преузимање, приступање, прегледање, објављивање,
приказивање, означавање, блоговање, стриминг,
повезивање, означавање, указивање на расположење,
коментарисање, интеракцију, уграђивање, пренос и
дељење, или на други начин пружање електронских
медија, слика, видео, аудио, аудио-визуелних
садржаја, података и информација путем интернета и
комуникационих мрежа; пружалац апликационих
услуга (асп) који садржи софтвер који омогућава или
олакшава
креирање,
уређивање,
отпремање,
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/8
Intellectual Property Gazette 2022/8
преузимање, приступање, гледање, објављивање,
приказивање, означавање, блоговање, стриминг,
повезивање, означавање, означавање расположења,
коментарисање,
интеракцију,
уграђивање,
преношење и дељење, или на други начин пружање
електронских медија, слика, видео, аудио, аудиовизуелних садржаја, података и информација путем
интернета и комуникационих мрежа; обезбеђивање
привременог коришћења софтвера који се не може
преузети, за слање и примање електронских порука,
упозорења, обавештења и подсетника; обезбеђивање
интерфејса за програмирање апликација (апи) за
употребу у електронским порукама и преносу звука,
видеа, слика, текста, садржаја и података;
обезбеђивање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети, за електронске поруке;
обезбеђивање привремене употребе софтвера који се
не може преузети, ради олакшавања интерактивних
дискусија
путем
комуникационих
мрежа;
обезбеђивање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети, за организовање догађаја,
тражење догађаја, календар и управљање догађајима;
обезбеђивање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети, за модификацију
фотографија, слика и аудио, видео и аудио-видео
садржаја; обезбеђивање привремене употребе
компјутерског софтвера који се не може преузети, за
коришћење у снимању и монтажи фотографија и
снимању и монтажи видео записа; провајдер
апликационих услуга (асп) са софтвером који
омогућава или олакшава снимање и уређивање
фотографија и снимање и уређивање видео записа;
обезбеђивање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети, за стриминг
мултимедијалног забавног садржаја; обезбеђивање
привременог коришћења рачунарског софтвера који
се не може преузети, за омогућавање преноса слика,
аудио, аудио, визуелних и видео садржаја и
података; компјутерске услуге, наиме обезбеђивање
претраживача за добијање података путем интернета
и
комуникацијских
мрежа;
обезбеђивање
претраживача мрежних окружења на мрежи за
пружање информација из претраживих индекса и
база података информација, укључујући текст,
електронске документе, базе података, графику,
електронске медије, слике и аудио-визуални садржај,
путем интернета и комуникацијских мрежа; услуге
провајдера апликацијских услуга (асп), наиме,
хостинг софтверских апликација других лица;
обезбеђивање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети, за пружање, повезивање
или стриминг информација о вестима или актуелним
догађајима; обезбеђивање привремене употребе
софтвера који се не може преузети, за е-трговину,
како би се омогућило корисницима да обављају
електронске пословне трансакције путем интернета и
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комуникационих мрежа; пружалац апликационих
услуга (асп) који садржи интерфејс за програмирање
апликација (апи) који омогућава корисницима да
обављају електронске пословне трансакције путем
интернета и комуникационих мрежа; услуге
софтвера као услуге (саас) које садрже софтвер за
слање и примање електронских порука, обавештења
и упозорења и за олакшавање електроничких
пословних трансакција путем интернета
и
комуникационих мрежа; обезбеђивање привременог
коришћења софтвера који се не може преузети, за
употребу у дизајнирању, управљању, мерењу,
анализи, ширењу и уручивања реклама других;
провајдер апликационих услуга (асп) који садржи
интерфејс за програмирање апликација (апи) за
креирање, управљање, праћење, извештавање и
мерење оглашавања других; обезбеђивање софтвера
који се не може преузети, за омогућавање купцима и
продавцима онлине оглашавања да купују и продају
огласни инвентар; обезбеђивање привременог
коришћења софтвера који се не може преузети, за
креирање, дељење, ширење и постављање реклама;
обезбеђивање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети, за креирање и одржавање
онлајн присуства за појединце, групе, компаније и
брендове; обезбеђивање привременог коришћења
софтвера који се не може преузети за оглашиваче за
комуникацију и интеракцију са онлајн заједницама;
обезбеђивање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети за креирање садржаја и
реклама које дефинишу корисници на мрежи и
креирање фидова друштвених медија; дизајнирање и
развој софтвера за компјутерске игре и софтвера за
видео игре за употребу на рачунарима, програмским
системима за видео игре и рачунарским мрежама;
развој хардвера за употребу у вези са електронским и
интерактивним
мултимедијалним
играма;
обезбеђивање привременог коришћења софтвера
који се не може преузети и који корисницима даје
могућност да отпремају, мењају и деле садржај
виртуелне
реалности,
садржај
проширене
стварности,
садржај
мешовите
стварности,
информације, искуства и податке; хостовање
садржаја виртуелне и проширене стварности на
интернету; обезбеђивање услуга аутентификације
корисника коришцењем јединствене пријаве и
софтверске технологије за трансакције е-трговине;
пружање
услуга
аутентификације
корисника
електронског трансфера средстава, трансакција
кредитним и дебитним картицама и електронским
чековима користеци јединствену пријаву и
софтверску технологију; обезбеђивање интерфејса за
програмирање апликација (апи) који омогуцава
корисницима да обављају електронске пословне
трансакције
путем
интернета;
обезбеђивање
привременог коришцења софтвера који се не може
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преузети за обраду електронских плацања; услуге
платформе као услуге (паас) које садрже
компјутерски софтвер који корисницима омогуцава
обављање пословних и е-трговинских трансакција;
обезбеђивање привременог приступа компјутерском
софтверу који се не може преузети за пружање
електронских карата; провајдер апликацијских
услуга (асп) са софтвером за обезбеђивање
електронских карата; обезбеђивање привременог
коришцења рачунарског софтвера који се не може
преузети за претраживање, одређивање и дељење
локација; обезбеђивање привременог коришцења
софтвера који се не може преузети за претраживање
и идентификацију локалних и локација заснованих
на
интересним
местима,
догађајима,
знаменитостима,
могуцностима
запошљавања,
забаве, културних догађаја, куповине и понуда;
обезбеђивање
привременог
коришћења
компјутерског софтвера који се не може преузети за
резервације и резервације; провајдер апликационих
услуга (асп) који садржи софтвер који омогуцава или
олакшава прављење резервација и резервација;
обезбеђивање привременог коришцења софтвера
који се не може преузети и који корисницима даје
могуцност објављивања оцена, рецензија, препорука
и препорука које се односе на предузеца, ресторане,
пружаоце услуга, догађаје, јавне услуге и владине
агенције; обезбеђивање привременог коришцења
софтвера који се не може преузети за пружање
виртуелног тржишта; обезбеђивање привременог
коришцења рачунарског софтвера који се не може
преузети за наручивање и/или куповину роба и
услуга; провајдер апликационих услуга (асп) који
садржи софтвер за омогуцавање или олакшавање
наручивања и/или куповине роба и услуга;
обезбеђивање привременог коришцења софтвера
који се не може преузети за тражење и
идентификовање
могуцности
запошљавања;
обезбеђивање привременог коришцења софтвера
који се не може преузети за идентификацију и
омогуцавање
корисницима
да
контактирају
представнике владе; обезбеђивање привременог
коришцења софтвера који се не може преузети за
олакшавање интеракције и комуникације између
људи и платформи аи (вештачке интелигенције);
провајдер апликационих услуга (асп) који садржи
софтвер
за
омогуцавање
или
олакшавање
интеракције и комуникације између људи и
платформи
аи
(вештачке
интелигенције);
дизајнирање ефеката проширене стварности и
виртуелне
стварности
за
коришцење
у
модификовању фотографија, слика, видео записа и
аудио-визуелних садржаја; обезбеђивање софтвера
личног асистента који се не може преузети на мрежи;
обезбеђивање софтвера социјалног помоцника који
се не може преузети; обезбеђивање привремене
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употребе компјутерског софтвера који се не може
преузети за употребу у олакшавању позива путем
интернетског протокола (воип), телефонских позива,
видео позива, текстуалних порука, електронских
порука, тренутних порука и услуга друштвених
мрежа на мрежи; услуге провајдера апликационих
услуга (асп) које садрже софтвер за омогуцавање или
олакшавање позива путем интернетског протокола
(воип), телефонских позива, видео позива,
текстуалних порука, електронских порука, тренутних
порука и услуга друштвених мрежа на мрежи;
омогућавање приступа веб страници која садржи
информације из подручја технологије и развоја
софтвера путем интернета и комуникацијских мрежа;
дизајнирање и развој хардвера и софтвера виртуелне
и проширене реалности и мешовите реалности;
дизајнирање и развој хардвера и софтвера за видео
игре; развој софтвера; развој интерактивног
мултимедијалног софтвера; одржавање и поправка
рачунарског софтвера; компјутерске услуге, наиме
услуге провајдера услуга хостинга у облаку;
обезбеђивање привремене употребе онлине софтвера
за рачунарство у облаку који се не може преузети за
употребу у електронском складиштењу података;
обезбеђивање привременог коришцења онлајн
софтвера за рачунарство у облаку који се не може
преузети за апликације и окружења виртуелне,
проширене стварности; услуге размене датотека,
наиме, пружање привремене употребе не-преузете
технологије која корисницима омогуцава учитавање
и преузимање електронских датотека; пужалац
апликационих услуга, наиме, пружање, хостовање,
управљање, развој и одржавање апликација,
софтвера, веб локација и база података у областима
бежичне
комуникације,
мобилног
приступа
информацијама и даљинског управљања подацима за
бежичну испоруку садржаја на ручне рачунаре,
лаптопове и мобилне електронске уређаје;
компјутерске услуге, наиме обезбеђивање даљинског
управљања уређајима путем рачунарских мрежа,
бежичних мрежа или интернета; услуге шифровања
података; шифровани електронски пренос и
испорука повраћених података; обезбеђивање
привременог коришцења онлајн софтвера и
апликација које се не могу преузети за управљање
односима
са
клијентима
(црм);
пружалац
апликационих услуга (асп) који садржи софтвер за
управљање односима са клијентима (црм);
рачунарске
услуге,
нарочито,
пружалац
апликационих услуга који садржи софтвер
интерфејса за програмирање апликација (апи) за
управљање односима са клијентима (црм);
обезбеђивање привременог коришцења софтвера
који се не може преузети за омогуцавање и
организовање прикупљања средстава и дистрибуције
донација за прикупљање средстава; обезбеђивање
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привременог коришцења софтвера који се не може
преузети за онлајн услуге прикупљања средстава у
добротворне сврхе и услуге донација; научне и
технолошке услуге и истраживање и пројектовање у
вези са тим;
услуге индустријске анализе и
истраживања; дизајн, развој, инсталација и
одржавање рачунарског хардвера и софтвера; услуге
истраживања
и
консалтинга
у
области
информационих и телекомуникационих технологија;
пројектовање телекомуникационих апарата и
опреме; консултантске услуге у области дизајна,
одабира, имплементације и употребе рачунарског
хардвера и софтверских система за друге;
обезбеђивање онлајн софтверске платформе која
садржи технологију која омогуцава онлајн
корисницима да врше плацања и преносе средства;
обезбеђивање онлајн софтверске платформе која
садржи технологију која омогуцава онлајн
корисницима да врше плацања и преносе средстава
преко више веб локација и мобилних апликација;
компјутерске услуге, наиме пружалац апликационих
услуга са софтвером за програмирање апликација
(апи) који корисницима омогуцава обављање
трансакција е-трговине путем интернета и
комуникационих мрежа; услуге софтвера као услуге
(саас) које садрже софтвер за олакшавање
трансакција е-трговине путем интернета и
комуникационих мрежа; провајдер апликационих
услуга који садржи софтвер интерфејса за
програмирање апликација (апи) који омогуцава
корисницима да обављају трансакције е-трговине
путем интернета и комуникационих мрежа;
обезбеђивање привременог коришцења софтвера
који се не може преузети за претварање природног
језика у команде које се изврше на машини;
анализирање и процена садржаја друштвених медија;
развијање стандарда за садржај друштвених медија
трецих страна; вођење поступака у вези са
стандардима који се односе на садржаје друштвених
медија трецих страна; модерација и надзор садржаја;
објављивање на интернету, наиме објављивање
одлука у вези са садржајем друштвених медија
трецих страна; обезбеђивање привремене употребе
рачунарског софтвера који се не може преузети у
форми упита; обезбеђивање привремене употребе
рачунарског софтвера који се не може преузети, за
употребу у обављању упита о великим количинама
података; обезбеђивање привремене употребе
рачунарског софтвера који се не може преузети, у
виду механизма упита који функционише кроз алате
пословне
интелигенције
(би);
обезбеђивање
привременог коришцења онлајн софтвера вештачке
интелигенције који се не може преузети, за
олакшавање функционисања софтвера за машинско
учење; пружалац апликационих услуга (асп) који
садржи софтвер за омогуцавање или олакшавање
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функционисања софтвера за машинско учење;
обезбеђивање привременог коришцења онлајн
софтвера који се не може преузети за машинско
учење; обезбеђивање привременог коришцења
онлајн софтверских алата који се не могу преузети,
за развој софтвера; обезбеђивање привременог
коришцења онлине софтвера који се не може
преузети, за креирање корисничких интерфејса;
пружалац апликационих услуга (асп) који садржи
софтвер
за
омогуцавање
или
олакшавање
функционисања софтвера за изградњу корисничког
интерфејса; електронско складиштење података;
електронско
складиштење
фотографија;
интерактивне услуге хостинга које омогуцавају
корисницима да објављују и деле сопствени садржај
и слике на мрежи; обезбеђивање софтвера који се не
може преузети, за управљање базом података; услуге
рачунарске мреже; обезбеђивање привременог
коришцења софтвера који се не може преузети за
испитивање јавног мњења; обезбеђивање софтвера
који корисницима омогуцава постављање питања са
опцијама одговора; услуге платформе као услуге
(паас) које садрже технологију која омогуцава
предузецима, организацијама и појединцима да
креирају и управљају својим присуством на мрежи и
да
комуницирају
са
онлајн
корисницима
информацијама и порукама у вези са њиховим
активностима, производима и услугама и да се
укључе у пословање и друштвено умрежавање;
обезбеђивање привременог коришцења софтвера
који се не може преузети, и који садржи технологију
која омогуцава корисницима да управљају својим
налозима за пословно умрежавање; обезбеђивање
привремене употребе софтвера који се не може
преузети, за софтвер за гласовне команде и
препознавање, софтвер за претварање говора у текст,
софтверске апликације за управљање личним
информацијама; платформа као услуга (паас) која
садржи рачунарске софтверске платформе за софтвер
личног асистента; платформа као услуга (паас) која
садржи рачунарске софтверске платформе за куцну
аутоматизацију и софтвер за интеграцију куцних
уређаја; платформа као услуга (паас) која садржи
рачунарске софтверске платформе за софтвер
бежичне комуникације за пренос гласа, звука, видеа
и података; софтвер као услуга (саас) који садржи
компјутерски софтвер за управљање личним
информацијама; пружање привременог коришцења
софтвера који се не може преузети, за приступ,
контролу, працење, претраживање, чување и дељење
информација о темама од општег интереса; софтвер
као услуга (саас) који садржи компјутерски софтвер
за употребу за повезивање и контролу интернет
ствари (иот) електронских уређаја;; софтвер као
услуга (саас) који садржи компјутерски софтвер за
друге који се користе за развој софтвера за
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Ж
управљање, повезивање и управљање електронским
уређајима интернета ствари (иот); софтвер као
услуга (саас) који садржи компјутерски софтвер за
употребу као интерфејс за програмирање апликација
(апи); дизајн, развој и одржавање власничког
компјутерског софтвера за друге у области
природног језика, говора, језика и препознавања
гласа, искључујуци постпродукцију слика и звучних
снимака; услуге техничке подршке и консултација за
развој апликација; информативне, саветодавне и
консултантске услуге у вези са софтвером за
гласовне команде и препознавање, софтвером за
претварање говора у текст и софтверским
апликацијама с гласовним могуцностима, куцном
аутоматизацијом и софтвером за интернет ствари;
пружање информација, вести и коментара из области
науке и технологије, уређења дома, времена и
графике, дизајна ентеријера, производа и модног
дизајна;
технолошке
услуге,
наиме
услуге
складиштења података; пружалац апликационих
услуга
(асп),
наиме
хостовање
апликација
рачунарског софтвера путем интернета других;
консултантске услуге у вези са програмирањем
управљања
мултимедијалним
апликацијама,
компјутерским
програмирањем,
хардвером,
софтвером
и
дизајном
и
спецификацијом
рачунарског система; услуге софтвера као услуге
(саас), наиме, хостинг софтвера за коришћење од
стране других за коришћење пружање онлине базе
података која садржи широк спектар информација од
општег интереса путем интернета; обезбеђивање
привремене употребе онлајн софтвера мобилних
комуникацијских уређаја који се не може преузети,
за побољшање мобилног приступа интернету путем
рачунара, мобилних рачунара и мобилних
комуникацијских уређаја; техничка подршка, наиме
отклањање проблема са хардвером и софтвером
рачунара и хардверским и софтверским проблемима
мобилних рачунара и мобилних комуникацијских
уређаја; консултације и дизајн хардвера и софтвера
рачунара, мобилних рачунара и мобилних
комуникационих уређаја; обезбеђивање привремене
употребе рачунарског софтвера који се не може
преузети, и који корисницима омогуцава приступ и
преузимање рачунарског софтвера; обезбеђивање
привременог коришцења софтвера и апликација које
се не може преузети на мрежи за приступ аудио и
видео датотекама, игрицама, друштвеним мрежама,
текстуалним
датотекама
и
мултимедијалним
датотекама; пружалац апликационих услуга (асп)
који садржи софтвер интерфејса за програмирање
апликација (апи) за стриминг, складиштење и
дељење видео игара, садржаја, података и
информација; развој компјутерског софтвера у
области мобилних апликација; пружање услуга
техничке подршке, наиме решавање проблема с
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рачунарским софтвером у вези с коришћењем
комуникацијске опреме; рачунарске услуге; ит
услуге; услуге пружаоца апликационих услуга (асп),
наиме, хостинг апликација рачунарског софтвера
других; услуге пружаоца апликационих услуга (асп),
са софтвером за е-трговину за употребу као пролаз за
плацање који овлашцује обраду кредитних картица
или директних плацања за трговце; услуге пружаоца
апликационих услуга (асп), наиме, пружање,
хостовање, управљање, развој и одржавање
апликација, софтвера, веб страница и база података у
областима информационих технологија, блокчејна,
виртуелне валуте, дигиталне валуте, криптовалуте и
дигиталне имовине; услуге пружаоца апликационих
услуга (асп) које садрже софтвер за употребу у
виртуелној валути, дигиталној валути, криптовалути
и размени и трансакцијама дигиталне имовине;
пружалац апликационих услуга (асп) који садржи
софтвер који омогуцава или олакшава креирање,
уређивање, отпремање, преузимање, приступање,
гледање, постављање, приказивање, коментарисање,
уграђивање, пренос и дељење или на други начин
пружање електронских медија или информација
путем интернета и комуникација мреже; услуге
пружаоца апликационих услуга које садрже софтвер
интерфејса за програмирање апликација (апи) за
омогуцавање корисницима да обављају електронске
пословне трансакције путем глобалне рачунарске
мреже; пужалац апликационих услуга (асп) који
садржи софтвер за омогуцавање или олакшавање
куповине добара и услуга; софтвер као услуга (саас);
платформе као услуге (паас); обезбеђивање
привременог коришцења софтвера за рачунарство у
облаку који се не може преузети; обезбеђивање
дистрибутивне леджер технологије; обезбеђивање
привременог коришцења софтвера који се не може
преузети,
који
омогуцава
корисницима
да
прегледају, анализирају, снимају, чувају, надгледају,
управљају, тргују и размењују дигиталну валуту,
виртуелну валуту, криптовалуту, дигиталну и
блокчејн
имовину,
дигитализовану
имовину,
дигиталне токене, криптовалуте токени и услужни
токени; обезбеђивање привременог коришцења
софтвера који се не може преузети за слање, пријем,
прихватање, куповину, продају, складиштење,
пренос, трговање и размену дигиталне валуте,
виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и
блокчејн
имовине,
дигитализоване
имовине,
дигиталних токена, крипто жетона и услужних
токена; обезбеђивање привременог коришцења
софтвера који се не може преузети, за
имплементацију и евидентирање финансијских
трансакција, за креирање налога и одржавање и
управљање
информацијама
о
финансијским
трансакцијама на дистрибуираним јавним леджерима
и пеер то пеер мрежама плацања равноправних
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корисника; обезбеђивање привременог коришцења
софтвера који се не може преузети, за обраду
електронских плацања и за пренос средстава другима
и са других; обезбеђивање софтвера електронске
финансијске платформе; обезбеђивање софтвера за
употребу као апликациони програмски интерфејс
(апи) за развој, тестирање и интеграцију софтверских
апликација блокчејн; обезбеђивање привременог
коришцења софтвера који се не може преузети, за
пренос дигиталне валуте, виртуелне валуте,
криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине,
дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто
токена и услужних токена између страна;
обезбеђивање привременог коришцења софтвера
који се не може преузети, за употребу у
финансијском трговању; обезбеђивање привременог
коришцења софтвера који се не може преузети, за
употребу у финансијској размени; обезбеђивање
привременог коришцења софтвера који се не може
преузети, за коришцење у приступу финансијским
информацијама
и
тржишним
подацима
и
трендовима; обезбеђивање привремене употребе
софтвера који се не може преузети, за управљање
криптографском сигурношцу електронских преноса
преко
рачунарских
мрежа;
обезбеђивање
привременог коришцења софтвера који се не може
преузети, за коришцење са виртуелном валутом;
обезбеђивање софтвера за употребу са дигиталном
валутом; обезбеђивање софтвера за употребу са
криптовалутама;
обезбеђивање
привременог
коришцења софтвера који се не може преузети, за
употребу са новчаником за дигиталну валуту и
услугама складиштења; обезбеђивање софтвера за
употребу
као
новчаник
за
криптовалуте;
омогућавање приступа софтверу за употребу као
електронски новчаник; обезбеђивање софтвера за
употребу
као
дигитални
новчаник;
услуге
електронског складиштења података; обезбеђивање
привременог коришцења софтвера који се не може
преузети, за електронски трансфер средстава;
обезбеђивање привременог коришцења софтвера
који се не може преузети за конверзију валута;
обезбеђивање привременог коришцења софтвера
који се не може преузети, за прикупљање и
дистрибуцију података; обезбеђивање привременог
коришцења софтвера који се не може преузети, за
платне трансакције; обезбеђивање привременог
коришцења софтвера који се не може преузети, за
повезивање рачунара са локалним базама података и
глобалним рачунарским мрежама; обезбеђивање
привремене употребе софтвера који се не може
преузети, за креирање претраживих база података и
података; обезбеђивање привременог коришцења
софтвера који се не може преузети, за управљање и
валидацију трансакција дигиталне валуте, виртуелне
валуте, криптовалуте, дигиталне имовине, блокчејн
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имовине, дигитализованог средства, дигиталног
токена, крипто токена и услужног токена;
обезбеђивање привременог коришцења софтвера
који се не може преузети, за креирање и управљање
паметним уговорима; обезбеђивање привременог
коришцења софтвера који се не може преузети, за
управљање платним и мењачким трансакцијама;
обезбеђивање привременог коришцења софтвера
који се не може преузети, за електронску размену
валуте за дигиталну валуту, виртуелну валуту,
криптовалуту, дигиталну и блокчејн имовину,
дигитализовану имовину, дигиталне токене, крипто
жетоне
и
услужне
токене;
обезбеђивање
привременог коришцења софтвера који се не може
преузети, за коришцење у омогуцавању електронског
преноса средстава другима и са других;
обезбеђивање привременог коришцења софтвера
који се не може преузети, за креирање
децентрализоване дигиталне валуте отвореног кода
за коришцење у трансакцијама заснованим на
блокчејну; обезбеђивање привременог коришцења
софтвера који се не може преузети, за креирање
децентрализоване виртуелне валуте отвореног кода
за коришцење у трансакцијама заснованим на
блокчејну; обезбеђивање привременог коришцења
софтвера који се не може преузети, за креирање
децентрализоване криптовалуте отвореног кода за
коришцење у трансакцијама заснованим на
блокчејну; обезбеђивање привременог коришцења
софтвера који се не може преузети, за шифровање и
омогуцавање
безбедног
преноса
дигиталних
информација преко интернета, као и преко других
начина комуникације између рачунарских уређаја;
софтвер платформе дистрибуираног леджера за
употребу у обради финансијских трансакција;
обезбеђивање привременог коришцења софтвера
који се не може преузети, за електронски трансфер
средстава и конверзију валута; омогућавање
приступа веб порталу који садржи блогове и
публикације које се не могу преузети у виду чланака,
колумни и информативних водича у областима
виртуелних валута, дигиталних и блокчејн средстава
и тржишних и трговинских трендова; платформа као
услуга (паас) која садржи компјутерске софтверске
платформе за продају и куповину дигиталне валуте,
виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и
блокчејн
имовине,
дигитализоване
имовине,
дигиталних токена, крипто жетона и корисних
токена; софтвер као услуга (саас) који садржи
рачунарске софтверске платформе за продају и
куповину дигиталне валуте, виртуелне валуте,
криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине,
дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто
жетона и услужних токена, дигиталне и блокчејн
имовине, дигитализоване имовине, дигиталних
токена, крипто жетона и помоцних токена;
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платформа као услуга (паас) која садржи рачунарске
софтверске платформе за управљање блокчејном и
токенима, дистрибуираним рачунарским системима
за складиштење; софтвер као услуга (саас) који
садржи рачунарске софтверске платформе за
управљање блокчејном и токенима, дистрибуираним
рачунарским
системима
за
складиштење;
компјутерске услуге, наиме, омогућавање приступа
сигурним,
приватним
шифрираним
услугама
складиштења у облаку; компјутерске услуге, наиме,
обезбеђивање децентрализоване платформе за
складиштење у облаку отвореног кода; услуге
шифровања података које садрже софтверску
технологију блокчејн и пеер-то-пеер протоколе за
обезбеђивање безбедног, приватног и шифрованог
складиштења у облаку; обезбеђивање привременог
коришцења софтвера који се не може преузети за
коришцење као новчаник за криптовалуте; претрага
података; обезбеђивање привременог коришцења
софтвера који се не може преузети, за коришцење са
блокчејн технологијом; софтвер као услуга (саас)
који садржи софтвер за клиринг, алокацију,
усклађеност, евидентирање и поравнање трговања у
вези са дигиталном валутом, виртуелном валутом,
криптовалутом, дигиталном и блокчејн имовином,
дигитализованом активом, дигиталним токенима,
крипто жетонима и корисним токенима; платформа
као услуга (паас) која садржи софтвер за клиринг,
алокацију, усклађеност, евидентирање и поравнање
трговања у вези са дигиталном валутом, виртуелном
валутом, криптовалутом, дигиталном и блокчејн
имовином, дигитализованом имовином, дигиталним
токенима, крипто жетонима и корисним токенима;
платформа као услуга (паас) која садржи софтверске
платформе за олакшавање трансакција и плацања
коришцењем дигиталне валуте, виртуелне валуте,
криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине,
дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто
токена и услужних токена који омогуцавају
корисницима да купују и продају производе и услуге
другима; софтвер као услуга (саас) који садржи
софтверске платформе за олакшавање трансакција и
плацања коришцењем дигиталне валуте, виртуелне
валуте, криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине,
дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто
жетона и услужних токена који омогуцавају
корисницима да купују и продају производе и услуге
другима; софтверске платформе засноване на
блокчејну и дистрибуиране рачунарске софтверске
платформе за ревизију и верификацију дигиталних
информација
и
кодова;
дизајн,
развој
и
имплементација софтвера за ревизију и безбедност за
платформе засноване на блокчејну; обезбеђивање
привременог коришцења софтвера који се не може
преузети, за коришцење у омогуцавању сигурних
трансакција; обезбеђивање привременог коришцења
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софтвера који се не може преузети, за ревизију
дигиталне валуте, виртуелне валуте, криптовалуте,
дигиталне и блокчејн имовине, дигитализоване
имовине, дигиталних токена, крипто токена и
услужних токена; дизајн, развој и имплементација
софтвера за дистрибуиране рачунарске платформе;
дизајн, развој и имплементација софтвера за
блокчејн; дизајн, развој и имплементација софтвера
за
дигиталну
валуту,
виртуелну
валуту,
криптовалуту, дигиталну и блокчејн имовину,
дигитализовану имовину, дигитални токен, крипто
токен и новчанике услужних токена; дизајн, развој и
имплементација софтвера за услуге верификације
трецих страна за трансакције дигиталне валуте,
укључујуци, али не ограничавајуци се на трансакције
које укључују биткојн валуту; обезбеђивање
привременог коришцења софтвера који се не може
преузети, за кориснике да купују и продају
производе коришцењем дигиталне валуте, виртуелне
валуте, криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине,
дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто
жетона
и
услужних
токена;
обезбеђивање
привременог коришцења софтвера који се не може
преузети, за коришцење у приступу, читању,
працењу и коришцењу блоцкцхаин технологије;
услуге техничког саветовања у вези са трансакцијама
дигиталне валуте, виртуелне валуте, криптовалута,
дигиталних и блокчејн средстава, дигитализованих
средстава, дигиталних токена, крипто токена и
помоцних токена; платформа као услуга (паас) која
садржи рачунарске софтверске платформе за развој,
примену и управљање рачунарским системима и
апликацијама; софтвер као услуга (саас) који садржи
рачунарске софтверске платформе за развој, примену
и
управљање
рачунарским
системима
и
апликацијама;
обезбеђивање
привременог
коришцења софтвера који се не може преузети, што
омогуцава корисницима да развијају, праве и
покрецу дистрибуиране апликације путем платформе
за паметне уговоре и мреже за плацање отвореног
кода; обезбеђивање привремене употребе софтвера
који се не може преузети, за аутентификацију за
контролу приступа и комуникације са рачунарима и
рачунарским мрежама; обезбеђивање привременог
коришцења софтвера који се не може преузети, за
коришцење у размени виртуелних предмета;
обезбеђивање дигиталне размене;
обезбеђивање
привременог коришцења софтвера који се не може
преузети за коришцење у издавању дигиталне
валуте, виртуелне валуте, криптовалуте, дигиталне и
блокчејн имовине, дигитализоване као; пружалац
апликационих услуга (асп); пружалац апликационих
услуга (асп) који садржи апликациони програмски
интерфејс (апи) који омогуцава онлајн услуге за
друштвено
умрежавање,
развој
софтверских
апликација; пружалац апликационих услуга (асп)
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који садржи софтвер који је свестан локације за
претрагу, одређивање и дељење локације робе,
услуга и догађаја од интереса; пружалац
апликационих услуга (асп) који садржи софтвер за
услуге мапирања; пружалац апликационих услуга
(асп) који садржи софтвер за друштвено
умрежавање, управљање садржајем друштвених
мрежа, стварање виртуелне заједнице и пренос
слика,
аудио-визуелних
и
видео
садржаја,
фотографија, видео записа, података, текста, порука,
реклама, медијских рекламних комуникација и
информација; пружалац апликационих услуга (асп)
који садржи софтвер за употребу у куповини,
продаји,
дизајнирању,
управљању,
працењу,
вредновању, оптимизацији, циљању, анализи,
испоруци и извештавању о онлајн оглашавању и
маркетинг; пружалац апликационих услуга (асп) који
садржи софтвер који омогуцава или олакшава
дељење и приказивање локације корисника,
планирање активности са другим корисницима и
давање препорука; пружалац апликационих услуга
(асп) који садржи софтвер за омогуцавање или
олакшавање друштвеног и одредишног мапирања;
пружалац апликационих услуга (асп) који садржи
софтвер
за
омогуцавање
или
олакшавање
интеракције и комуникације између људи и
платформи аи (вештачке интелигенције), наиме,
ботови, виртуелни агенти и виртуелни асистенти;
услуге пружаоца апликационих услуга (асп); услуге
пружаоца апликационих услуга (асп) које садрже
софтвер за контролу, интеграцију, рад, повезивање и
управљање
гласовно
контролисаним
информационим уређајима, наиме, паметним
потрошачким електронским уређајима повезаним са
облаком и управљањем гласом и уређајима за
електронске
личне
асистенте;
пружалац
апликационих услуга (асп), наиме, хостинг,
управљање, развој и одржавање апликација,
софтвера и веб страница, у области личне
продуктивности, бежичне комуникације и мобилних
апликација; пружалац апликационих услуга (асп),
наиме пружање, хостовање, управљање, развој и
одржавање апликација, софтвера, веб страница и
база података у областима израчунавања рангирања
веб страница на основу корисничког саобрацаја;
пружалац апликационих услуга (асп), наиме,
удаљено хостовање компјутерских апликација
других; пружалац апликационих услуга (асп), наиме,
пружање, хостовање, управљање, развој и одржавање
апликација, софтвера, веб локација и база података у
областима
бежичне
комуникације,
мобилног
приступа информацијама и даљинског управљања
подацима за бежичну испоруку садржаја на ручне
рачунаре, лаптопове и мобилни електронски уређаји;
пружалац апликационих услуга (асп), наиме
пружање, хостовање, управљање, развој и одржавање
ЗИС / RS / IPO
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апликација, софтвера, веб страница и база података у
областима израчунавања рангирања веб страница на
основу
корисничког
саобрацаја;
рачунарски
консалтинг,
компјутерско
програмирање;
консултације и дизајн рачунарског хардвера и
софтвера;
услуге
консалтинга
у
области
компјутерског хардвера, софтвера, апликација и
мреже; компјутерске онлине услуге, наиме, пружање
информација, интернетских веза и електронских
извора у вези са спортом, здрављем и фитнесом;
компјутерске услуге у виду пружања прилагођених
интернет страница које садрже кориснички
дефиниране или специфициране информације,
особне профиле, виртуелну стварност, мешовиту
стварност и садржај и податке проширене
стварности; компјутерске услуге, наиме, креирање
виртуелних заједница за регистроване кориснике да
организују групе и догађаје, учествују у дискусијама,
добију повратне информације од својих колега и
учествују у друштвеном, пословном и друштвеном
умрежавању;
компјутерске
услуге,
наиме,
поправљање онлине кориснички дефинисаног
садржаја и реклама и креирање фидова (феедс)
друштвених медија; компјутерске услуге, наиме,
хостинг интернетских објеката за друге за
организовање и вођење састанака, догађаја и
интерактивних дискусија путем интернета и
комуникационих мрежа; компјутерске услуге, наиме
пружање информација у подручју технологије и
развоја
софтвера
путем
интернета;
развој
компјутерског софтвера; креирање, одржавање и
хостовање веб странице и других рачунарских и
електронских комуникационих мрежа које садрже
информације, интернет везе и електронске ресурсе у
области спорта и фитнеса; креирање, одржавање и
хостовање интерактивне веб странице и других
рачунарских и електронских комуникационих мрежа
које омогуцавају корисницима да уносе, приступају,
прате напредак, прате и генеришу информације и
достигнуца у области здравља, кондиције, личног
вежбања, спорта и атлетскиј активности; креирање,
одржавање и хостовање интерактивног веб сајта и
других рачунарских и електронских комуникационих
мрежа које омогуцавају корисницима да се такмиче и
упоређују спортске информације и достигнуца са
другим корисницима; дизајн и развој хардвера и
софтвера проширене стварности; дизајн и развој
рачунарског хардвера и рачунарског софтвера;
дизајн и развој интерактивног мултимедијалног
софтвера; дизајн и развој хардвера и софтвера
мешовите реалности; дизајн и развој хардвера и
софтвера виртуелне реалности; услуге дељења
датотека, наиме, пружање услуга на мрежи за друге с
технологијом
која
корисницима
омогуцава
учитавање и преузимање електронских датотека;
хостовање дигиталног садржаја на интернету; услуге
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мапирања; консултације и дизајн хардвера и
софтвера мобилних рачунара и уређаја за мобилне
комуникације; дизајн софтвера мобилних рачунара и
уређаја за мобилне комуникације за друге;
рачунарски софтвер који се не може преузети за
приказивање, агрегацију, анализу и организоваање
података и информација из подручја здравља,
велнеса, фитнеса, физичке активности, управљања
тежином, спавања и исхране; компјутерски софтвер
који се не може преузети за олакшавање интеракције
и комуникације између људи и платформи аи
(вештачке интелигенције), наиме, ботови, виртуелни
агенти и виртуелни асистенти; рачунарски софтвер
који се не може преузети, за дељење и приказивање
локације корисника, планирање активности са
другим корисницима и давање препорука;
рачунарски софтвер који се не може преузети, за
друштвено мапирање и мапирање одредишта;
компјутерски софтвер који се не може преузети, за
працење фитнес, здравствених и велнес циљева и
статистике; софтвер који се не може преузети, за
креирање персонализованих програма фитнес
тренинга; софтвер који се не може преузети, за
креирање, управљање и приступ приватним групама
које креирају корисници и којима управљају у
оквиру виртуелних заједница; софтвер који се не
може преузети, за наручивање и/или куповину роба и
услуга; софтвер који се не може преузети, за обраду
електронских плацања; софтвер који се не може
преузети, за обезбеђивање виртуелног тржишта;
софтвер који се не може преузети, за пружање услуга
личног тренинга, тренинга и процене кондиције;
софтвер који се не може преузети, за друштвено
умрежавање, стварање виртуелне заједнице и пренос
звука, видеа, слика, текста и података; софтвер који
се
не
може
преузети,
за
стримовање
мултимедијалног забавног садржаја; софтвер који се
не може преузети, за пренос, дељење, пријем,
преузимање, приказивање, интеракцију са и пренос
садржаја, текста, визуелних дела, аудио дела,
аудиовизуелних дела, књижевних дела, података,
датотека, докумената и електронских дела; провајдер
платформе за куповину огласа на мрежи, наиме,
пружање софтверских програма који се не могу
преузети, за омогуцавање купцима и продавцима
онлине оглашавања да купују и продају огласни
инвентар; интернет софтвер за рачунарство у облаку
који се не може преузети за употребу у електронском
складиштењу података; интернет софтвер за
рачунарство у облаку који се не може преузети за
апликације и окружења виртуелне, мешовите и
проширене стварности; рачунарски софтвер који се
не може преузети, за коришћење у пружању
малопродајних услуга и услуга наручивања широког
спектра робе широке потрошње; платформа као
услуга (паас) која садржи рачунарске софтверске
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платформе за употребу у куповини и ширењу
реклама; платформа као услуга (паас) која садржи
рачунарске софтверске платформе за друштвено
умрежавање, управљање садржајем друштвених
мрежа, стварање виртуелне заједнице и пренос
слика,
аудио-визуелних
и
видео
садржаја,
фотографија, видео записа, података, текста, порука,
реклама,
медија
рекламне
комуникације
и
информације; платформа као услуга (паас) која
садржи компјутерске софтверске платформе за
софтвер за гласовне команде и препознавање,
софтвер за конверзију говора у текст, софтверске
апликације за управљање личним информацијама;
платформа као услуга (паас) која садржи софтверске
платформе за друштвено умрежавање и пренос
слика, аудио-визуелних садржаја, видео садржаја и
порука; услуге платформе као услуге (паас) које
садрже компјутерски софтвер који корисницима
омогуцава да обављају електронско пословање и
трансакције е-трговине; омогућавање приступа
интерактивној веб локацији која омогуцава
корисницима да уносе, приступају, прате напредак,
прате и генеришу информације о исхрани,
калоријама, здрављу, кондицији, личном вежбању,
спорту и атлетским активностима и достигнуцима;
омогућавање приступа софтверу који се не може
преузети, за пружање информација у вези са
спортом, развојем атлетских вештина, кондиционим
тренирањем и кондиционим тренингом преко веб
сајта на мрежи и других рачунарских и електронских
комуникационих мрежа за играчке конзоле,
персоналне рачунаре, личне дигиталне уређаје и
паметне
телефоне;
омогућавање
приступа
интерактивној веб страници која омогуцава
корисницима да уносе, приступају, прате напредак,
прате и генеришу калорије, кондицију, личне вежбе
и информације и достигнуца у спорту; пружање
услуге на мрежи која омогуцава корисницима да
пренесу личне податке о идентитету и деле податке о
личном идентитету са и између више онлајн
објеката;
пружање
прилагођених
услуга
претраживања рачунара, наиме претраживање и
враћање информација на посебан захтев корисника
путем интернета; пружање информација из
претраживих индекса и база података информација,
укључујуци текст, електронске документе, базе
података, графику, електронске медије, слике и
аудио-визуелне садржаје путем интернета и
комуникационих мрежа; обезбеђивање интернет
претраживача; омогућавање приступа софтверу који
се не може преузети, како би се омогуцило
корисницима обављање електронских пословних
трансакција путем интернета и комуникационих
мрежа; омогућавање приступа онлајн погодностима
са технологијом која омогуцава корисницима на
мрежи да креирају личне профиле који садрже
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информације о друштвеним и пословним мрежама,
да пренесу и деле такве информације међу
вишеструким онлајн објектима да се укључе у
друштвено умрежавање и да управљају својим
налозима на друштвеним мрежама; омогућавање
приступа онлајн погодностима које корисницима
дају могуцност да отпремају, мењају и деле аудио,
видео, фотографске слике, текст, графику и податке;
омогућавање приступа онлајн погодностима са
технологијом која омогуцава онлајн корисницима да
креирају личне профиле који садрже информације о
друштвеним и пословним мрежама и да пренесу и
деле такве информације између више онлајн
објеката; омогућавање приступа онлајн софтверу
који се не може преузети, за постављање,
конфигурисање и контролу носивог рачунарског
хардвера и носивих рачунарских периферија;
омогућавање приступа онлајн сајтовима који
корисницима дају могуцност да шаљу датотеке са
једног рачунара на други, модификују и деле
садржаје, информације, искуства и податке
виртуелне реалности, мешовите и проширене
стварности;
обезбеђивање
софтвера
личног
асистента; обезбеђивање платформи за претрагу које
омогуцавају корисницима да траже и примају
фотографије, видео записе, текст, податке, слике и
електронске
радове;
омогућавање
приступа
платформама за претрагу које омогуцавају
корисницима да траже и примају садржај, текст,
визуелна дела, аудио дела, аудиовизуелна дела,
књижевна дела, податке, датотеке, документе и
електронска дела; омогућавање приступа софтверу
социјалног помоћника; омогућавање приступа
софтверу за омогуцавање и договарање финансирања
и дистрибуције прикупљених средстава и донација;
омогућавање приступа софтверу за онлајн услуге
прикупљања средстава у добротворне сврхе и услуге
финансијских донација; обезбеђивање привременог
приступа компјутерском софтверу који се не може
преузети, за услуге мапирања; обезбеђивање
привремене употребе рачунарског софтвера који се
не може преузети и хостинг онлајн мрежних објеката
како би се корисницима омогуцило приступ и
преузимање компјутерског софтвера; обезбеђивање
привремене употребе рачунарског софтвера који се
не може преузети, и који омогуцава развој, процену,
тестирање и одржавање мобилних софтверских
апликација за преносне рачунарске уређаје, наиме
мобилне телефоне, паметне телефоне, ручне
компјутере и компјутерске таблете; обезбеђивање
привременог коришцења рачунарског софтвера који
се не може преузети, за дељење и приказивање
локације корисника, планирање активности са
другим корисницима и давање препорука; пружање
привременог коришћења компјутерског софтвера
који се не може преузети, за друштвено мапирање и
ЗИС / RS / IPO
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мапирање одредишта;
пружање привременог
коришцења компјутерског софтвера који се не може
преузети, за проналажење садржаја и издавача
садржаја и за претплату на садржај; пружање
привременог коришцења рачунарског софтвера који
се не може преузети, за приступ, прикупљање,
приказивање,
уређивање,
повезивање,
модификовање,
организовање,
означавање,
стримовање, дељење, складиштење, пренос и на
други начин пружање електронских медија,
фотографија, слика, графика, аудио, видео записа,
аудио-визуелни садржај, подаци и информације
путем интернета и комуникационих мрежа;
обезбеђивање привремене употребе софтвера за етрговину који се не може преузети, како би се
омогуцило корисницима да обављају електронске
пословне
трансакције
путем
интернета;
обезбеђивање привременог коришцења рачунарског
софтвера који се не може преузети, за претраживање,
одређивање и дељење локације робе, услуга и
догађаја од интереса; обезбеђивање привременог
коришцења софтверских апликација које се не могу
преузети, за претраживање и идентификацију
локалних и локацијских тачака интересовања,
догађаја, знаменитости, могуцности запошљавања,
забаве, културних догађаја, куповине и понуда;
обезбеђивање привременог коришцења софтверских
апликација које се не могу преузети, за пружање
временских информација заснованих на локацији;
обезбеђивање привремене употребе софтверских
апликација које се не могу преузети, за пружање,
повезивање или стримовање вести или информација
о актуелним догађајима; обезбеђивање привременог
коришцења софтвера који се не може преузети за
модификацију фотографија, слика и аудио, видео и
аудио-видео садржаја помоцу фотографских филтера
и ефеката виртуелне стварности, мешовите
стварности и проширене стварности (ар), наиме,
графике, анимација, текста, цртежа, геоознака,
ознака метаподатака, хипервеза; обезбеђивање
привременог коришцења софтвера који се не може
преузети, за фотографисање и снимање аудио, аудиовизуелних и видео садржаја; обезбеђивање
привременог коришцења софтвера који се не може
преузети, за отпремање, преузимање, архивирање,
омогуцавање преноса и дељења слика, аудиовизуелног и видео садржаја и повезаног текста и
података; обезбеђивање привременог коришцења
софтвера који се не може преузети, за стриминг
мултимедијалног забавног садржаја; обезбеђивање
привременог коришцења софтвера и апликација које
се не може преузети, за размену тренутних порука,
пренос гласа преко интернета (воип), видео
конференције и аудио конференције; обезбеђивање
привременог коришцења интернетског софтвера који
се не може преузети, за употребу у дизајнирању,
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Ж
управљању,
мерењу,
анализи,
ширењу
и
приказивању
реклама
других;
обезбеђивање
привременог коришцења софтвера који се не може
преузети за фотографисање и снимање аудио, аудиовизуелних и видео садржаја; обезбеђивање услуга
интернет
претраживача;
изнајмљивање
компјутерског софтвера који корисницима даје
могуцност постављања, уређивања и дељења слика,
видео записа и аудио-визуелних садржаја; софтвер
као услуга (саас) који садржи компјутерски софтвер
за приступ, прегледање и претраживање онлајн база
података, аудио, видео и мултимедијалних садржаја,
игрица и софтверских апликација, тржишта
софтверских апликација; софтвер као услуга (саас)
који садржи компјутерски софтвер за приступ,
контролу, працење, претраживање, чување и дељење
информација о темама од општег интереса; софтвер
као услуга (саас) који садржи компјутерски софтвер
за повезивање, рад, интеграцију, контролу и
управљање умреженим потрошачким електронским
уређајима, куцним клима уређајима и производима
за осветљење путем бежичних мрежа; софтвер као
услуга (саас) који садржи компјутерски софтвер који
се користи за контролу самосталних информација
контролисаних гласом и уређаја за личне асистенте;
софтвер као услуга (саас) за употребу у дизајнирању,
креирању и анализи података, метрика и извештаја у
областима здравља, фитнеса, спавања, исхране и
доброг здравља; услуге софтвера као услуге (саас)
које садрже софтвер за слање и примање
електронских порука, обавештења и упозорења;
софтвера као услуга (саас) која садрже софтвер за
употребу алгоритма за израчунавање и генерисање
података за спортску активност, фитнес тренинг,
процену нивоа кондиције у фитнесу, кондициони
тренинг, препоруке за фитнес и постављање циљева;
софвер као услуга (саас), наиме, хостинг софтвера за
коришћење од стране других за коришћење
алгоритма за израчунавање и генерисање података за
спортску активност, фитнес тренинг, процјену нивоа
кондиције, кондициони тренинг, препоруке за
фитнес и постављање циљева; софтвер као услуга
(саас), наиме, пружање прилагођене веб странице и
мобилног портала за појединце са аналитиком
података заснованом на физиолошким метрикама за
потребе працења здравља; софтвер као услуга (саас)
који омогуцава корисницима да управљају налозима
запослених, планирају и прате учешце запослених,
као и омогуцавају и управљају корпоративним
фитнес и велнес програмима; софтвер за електронске
поруке; услуге техничке подршке, наиме решавање
проблема у виду дијагностицирања хардверских и
софтверских проблема; технолошке услуге, наиме
услуге складиштења података.
45 услуге друштвеног умрежавања и упознавања на
мрежи; услуге друштвеног умрежавања, друштвеног
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упознавања и упознавања које се пружају путем
приступа компјутерским базама података и базама
података у областима социјалног умрежавања,
социјалног упознавања заказивања састанака;
пружање информација из области друштвеног
умрежавања и друштвеног упознавања; пружање
услуга друштвеног умрежавања, наиме пружање
информација
у
области
личног
развоја,
самоусавршавања, самоиспуњења, добротворних,
филантропских, волонтерских, јавних и друштвених
услуга и хуманитарних активности; пружање услуга
консијержа за друге како би се задовољиле потребе
појединаца, наиме, резервација, олакшавање личних
куповина, договарање личних испорука, извршавање
захтеваних личних аранжмана, давање препорука о
производима и услугама, пружање информација
специфичних
за
купце
ради
задовољења
индивидуалних потреба; правне услуге; преглед
стандарда и пракси у вези са садржајем друштвених
медија; консултације о усклађености у области
друштвених медија; консултантске услуге у области
друштвених мрежа на мрежи и услуга друштвених
медија; услуге аутентификације; мрежа за друштвено
улагање на мрежи у облику услуга он-лине
друштвеног умрежавања у подручју улагања;
пружање веб-странице са информацијама о развоју
приватности,
безбедности,
блокчејну
и
технологијама дистрибуираних књига и закона о
управљању подацима; саветовање о усклађености са
прописима у области дигиталне валуте, виртуелне
валуте, криптовалуте, дигиталних и блокчејн
средстава, дигитализованих средстава, дигиталних
токена, крипто токена и апликација за помоцне
токене; услуга друштвеног умрежавања на мрежи за
инвеститоре која омогуцава финансијску трговину и
размену дигиталне валуте, виртуелне валуте,
криптовалуте, дигиталне и блокчејн имовине,
дигитализоване имовине, дигиталних токена, крипто
токена и услужних токена; услуге верификације
пословне идентификације; услуге верификације
идентификације;
услуге
онлајн
друштвеног
умрежавања; услуге личног консијержа за друге које
се састоје од извршавања тражених личних
аранжмана и резервација и пружања информација
специфичних за клијенте како би се задовољиле
индивидуалне
потребе;
пружање
приступа
компјутерским базама података и онлајн базама
података за претраживање у областима друштвеног
умрежавања, друштвеног упознавања и заказивања
састанака; услуге друштвеног упознавања и
умрежавања и заказивања састанака; услуге
друштвеног умрежавања у вези са спортом,
фитнесом и тренерским активностима које се
пружају путем онлајн веб странице групе и других
компјутерских и електронских комуникационих
мрежа; услуге верификације корисника.
ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/8
Intellectual Property Gazette 2022/8
(210) Ж- 2022-549

(220) 24.03.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Предраг Спасојевић, Јурија Гагарина 277/50,
11070, Београд-Нови Београд, RS
(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4,
11000, Београд
(540)

(531) 14.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, бела
(511) 9
зд наочаре; зд скенери; акумулатор,
електрични; акустични аларми; антене; алармна
звона, електрична; апарат за мерење нагиба; апарати
за анализирање хране; апарати за анализу ваздуха;
апарати за бележење времена; апарати за дисање за
подводно пливање; апарати за мерење притиска;
апарати за мерење раздаљине; апарати за обраду
података; апарати за пренос звука; апарати за
снимање звука; апликације за рачунарске софтвере
које се могу преузимати; аудио интерфејси; батерије,
електричне; батерије, електричне, за возила;
бежични преносиви штампачи за употребу са
лаптопом и мобилним уређајима; бежични телефони;
браве, електричне; ваге; видео екрани; воки-токи;
геодетске справе и инструменти; грамофони;
графички елементи за мобилне телефоне који се могу
преузети са интернета; двогледи; детектори дима;
дигитални знаци; дигитални интерфејс контролери
музичких инструмената који су аудио интерфејси;
дигитални рамови за фотографије; дигитални
термостати за контролу климатизације; ДНА чипови;
држачи за телефоне у аутомобилу; електричне
инсталације за даљинско управљање индустријским
процесима; електронске етикете за производе;
електронске интерактивне табле; електронске
огрлице за дресуру животиња; електронске оловке
[за видео-дисплеје]; електронске партитуре које се
могу преузети он-лајн; електронске публикације које
се могу преузимати; електронске табле за
обавештења; електронски кључеви као даљински
управљачи; електронски новчаници који се могу
преузимати; електронски нумерички дисплеји;
електронски системи контроле приступа за
блокирање врата; емотикони за мобилне телефоне
који се могу преузети; звучници; инструменти за
испитивање гасова; интерфејси за рачунаре; квантни
рачунари; компјутерске периферне јединице;
компјутерски хардвер; контакти, електрични;
магнети; машине за гласање; машине за рачунање;
мелодије за мобилне телефоне које се могу
ЗИС / RS / IPO
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преузимати; меморијске картице за машине за видео
игре; микроскопи; мобилни телефони; монитори
[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски
програми]; мит [рачунарска периферна опрема];
музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати;
навигациони апарати за возила [путни рачунари];
навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне;
наочаре за сунце; носиви рачунари; ноутбук
рачунари;
оперативни
рачунарски
програми,
снимљени; опрема за телефонирање слободних руку
[хендс фри]; оптички апарати и инструменти;
оптички носиоци података; паметне наочаре;
паметни звучници; паметни сатови; подлоге за
"мишеве"; прекидачи, електрични; прекидачи
струјног кола; преносиви звучници; преносиви
мултимедијални читачи, плејери; противпожарни
аларми; против провални упозоравајући апарати;
радио апарати; рачунари; рачунарска меморија,
уређаји;
рачунарске
софтверске
платформе,
снимљене или даунлодоване; рачунарски програми,
који се могу преузимати; рачунарски програми,
снимљени; рачунарски софтвер .. који се може
преузимати
за
управљање
криптовалутним
трансакцијама који користи блокчејн технологију;
рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине;
рукавице за виртуелну стварност; сигурносне мреже;
симулатори управљања и контроле возила; системи
за распршивање за противпожарну заштиту; скенери
[опрема за обраду података]; склопиви паметни
телефони; скупови података, снимљени или који се
могу преузети; слушалице; слушалице за видео игре;
смартфони [паметни телефони]; соларне батерије;
соларне плоче за производњу електричне енергије;
софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или
даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се
могу преузети; софтвери за рачунарске игре,
снимљени; софтвер као медицински уређај [SaМD] ,
који се може преузети; спортске наочаре; таблет
рачунари; танки клијент рачунари; тастатуре за
рачунаре; телекомуникациони апарати у облику
накита;
телекомуникациони
преносници;
телепринтери; телефонски апарати; термалне камере;
термостати; тонер кертриџи,' празни, за штампаче и
фотокопире; торбе за лаптопове; траке за мобилне
телефоне; ултра танки звучници; унутрашњи
вентилатори за рачунаре; уређаји за електричне и
електронске ефекте за музичке инструменте; уређаји
за глобално позиционирајући систем [GPS]; уређаји
за анализу величине наночестица; УСБ прикључци;
фотокопир апарати [фотографски, електростатички,
термички]; футроле за таблет рачунаре; футроле за
паметне телефоне; читачи бар-кодова; читачи
електронских књига; читачи [опрема за обраду
података]; џепни електронски преводиоци; џепни
калкулатори; штампачи за рачунаре; штампачи
улазница.
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административна обрада наруџбеница за
куповину; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; договарање претплате
за услуге телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; 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;
маркетинг; маркетинг у оквиру издавања софтвера;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга, оглашавање; 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;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
рачунарско вођење медицинске документације и
датотека; рачуноводство; ревизија пословања;
саветодавне услуге у пословном управљању;
системација информација у компјутерским базама
података; услуге графичке обраде материјала за
рекламне
сврхе;
услуге
обраде
података
[канцеларијски послови]; 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 онлајн поручивања
хране за понети и доставе из ресторана; услуге
рекламних агенција.
42 ажурирање рачунарског софтвера; анализа воде;
анализе за експлоатацију нафтних поља; анализе
рачунарских система; геолошка испитивања терена;
графички дизајн; дизајн ентеријера [уређење
унутрашњег простора]; дизајнирање рачунарских
система;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
електронско надгледање података о заштити
личности ради откривања крађе идентитета путем
интернета; електронско похрањивање података;
заштита од рачунарских вируса; изнајмљивање веб
сервера; изнајмљивање рачунарског софтвера; израда
и одржавање веб страница за друге; инжењерске
услуге;
инсталирање
рачунарског
софтвера;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим
физичког
конвертовања;
конвертовање
података или докумената са физичких на
електронске носаче; консултације о сигурности
података; надгледање рачунарских система ради
откривања неовлашћеног приступа или повреде
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података; надгледање рачунарских система ради
откривања
кварова;
научна
и
технолошка
истраживања у области природних катастрофа;
обезбеђивање алата за претраживање [претраживача]
на интернету; одржавање рачунарског софтвера;
писање рачунарских кодова; поновно успостављање
рачунарских
података;
пројектовање
модела
рачунарском симулацијом; пружање корисничких
услуга аутентификације коришћењем технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације; развој видео и рачунарских игара; развој
рачунарских платформи; развој софтвера у оквиру
издавања софтвера; рачунарски графички дизајн за
мапирање
видео
пројекција;
рачунарско
програмирање; рударење крипто-валуте; саветовање
о сигурности рачунара; саветовање у вези
информационих технологија; саветовање у области
дизајна и развоја рачунарског хардвера; саветовање у
области рачунарског софтвера; саветодавне услуге из
области компјутерске технологије; саветодавне
услуге из области телекомуникационе технологије;
саветодавне
услуге
у
области
сигурности
телекомуникационих мрежа; сервер хостинг;
умножавање рачунарских програма; услуге кодирања
податка; услуге рачунарског програмирања за обраду
података; услуге провере аутентичности корисника
технологијом за трансакције е-трговања; услуге
софтверског инжењеринга за обраду података;
услуге технолошког саветовања за дигиталну
трансформацију; чување резервне копије података
ван мреже.
(210) Ж- 2022-550

(220) 24.03.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Предраг Спасојевић, Јурија Гагарина 277/50,
11070, Београд-Нови Београд, RS
(740) Милан Петровић, адвокат, Студентски трг 10/4,
11000, Београд
(540)

HOOLOOVOO
(511) 9
зд наочаре; зд скенери; акумулатор,
електрични; акустични аларми; антене; алармна
звона, електрична; апарат за мерење нагиба; апарати
за анализирање хране; апарати за анализу ваздуха;
апарати за бележење времена; апарати за дисање за
подводно пливање; апарати за мерење притиска;
апарати за мерење раздаљине; апарати за обраду
података; апарати за пренос звука; апарати за
снимање звука; апликације за рачунарске софтвере
које се могу преузимати; аудио интерфејси; батерије,
електричне; батерије, електричне, за возила;
бежични преносиви штампачи за употребу са
лаптопом и мобилним уређајима; бежични телефони;
браве, електричне; ваге; видео екрани; воки-токи;
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геодетске справе и инструменти; грамофони;
графички елементи за мобилне телефоне који се могу
преузети са интернета; двогледи; детектори дима;
дигитални знаци; дигитални интерфејс контролери
музичких инструмената који су аудио интерфејси;
дигитални рамови за фотографије; дигитални
термостати за контролу климатизације; ДНА чипови;
држачи за телефоне у аутомобилу; електричне
инсталације за даљинско управљање индустријским
процесима; електронске етикете за производе;
електронске интерактивне табле; електронске
огрлице за дресуру животиња; електронске оловке
[за видео-дисплеје]; електронске партитуре које се
могу преузети он-лајн; електронске публикације које
се могу преузимати; електронске табле за
обавештења; електронски кључеви као даљински
управљачи; електронски новчаници који се могу
преузимати; електронски нумерички дисплеји;
електронски системи контроле приступа за
блокирање врата; емотикони за мобилне телефоне
који се могу преузети; звучници; инструменти за
испитивање гасова; интерфејси за рачунаре; квантни
рачунари; компјутерске периферне јединице;
компјутерски хардвер; контакти, електрични;
магнети; машине за гласање; машине за рачунање;
мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; меморијске картице за машине за видео
игре; микроскопи; мобилни телефони; монитори
[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски
програми]; мит [рачунарска периферна опрема];
музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати;
навигациони апарати за возила [путни рачунари];
навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне;
наочаре за сунце; носиви рачунари; ноутбук
рачунари;
оперативни
рачунарски
програми,
снимљени; опрема за телефонирање слободних руку
[хендс фри]; оптички апарати и инструменти;
оптички носиоци података; паметне наочаре;
паметни звучници; паметни сатови; подлоге за
"мишеве"; прекидачи, електрични; прекидачи
струјног кола; преносиви звучници; преносиви
мултимедијални читачи, плејери; противпожарни
аларми; против провални упозоравајући апарати;
радио апарати; рачунари; рачунарска меморија,
уређаји;
рачунарске
софтверске
платформе,
снимљене или даунлодоване; рачунарски програми,
који се могу преузимати; рачунарски програми,
снимљени; рачунарски софтвер .. који се може
преузимати
за
управљање
криптовалутним
трансакцијама који користи блокчејн технологију;
рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине;
рукавице за виртуелну стварност; сигурносне мреже;
симулатори управљања и контроле возила; системи
за распршивање за противпожарну заштиту; скенери
[опрема за обраду података]; склопиви паметни
телефони; скупови података, снимљени или који се
ЗИС / RS / IPO
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могу преузети; слушалице; слушалице за видео игре;
смартфони [паметни телефони]; соларне батерије;
соларне плоче за производњу електричне енергије;
софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или
даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се
могу преузети; софтвери за рачунарске игре,
снимљени; софтвер као медицински уређај [SaМD] ,
који се може преузети; спортске наочаре; таблет
рачунари; танки клијент рачунари; тастатуре за
рачунаре; телекомуникациони апарати у облику
накита;
телекомуникациони
преносници;
телепринтери; телефонски апарати; термалне камере;
термостати; тонер кертриџи,' празни, за штампаче и
фотокопире; торбе за лаптопове; траке за мобилне
телефоне; ултра танки звучници; унутрашњи
вентилатори за рачунаре; уређаји за електричне и
електронске ефекте за музичке инструменте; уређаји
за глобално позиционирајући систем [GPS]; уређаји
за анализу величине наночестица; УСБ прикључци;
фотокопир апарати [фотографски, електростатички,
термички]; футроле за таблет рачунаре; футроле за
паметне телефоне; читачи бар-кодова; читачи
електронских књига; читачи [опрема за обраду
података]; џепни електронски преводиоци; џепни
калкулатори; штампачи за рачунаре; штампачи
улазница.
35
административна обрада наруџбеница за
куповину; ажурирање и одржавање информација у
регистрима; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; договарање претплате
за услуге телекомуникација за трећа лица; економске
прогнозе; издавање машина за фотокопирање;
изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање
времена за рекламирање у средствима комуникације;
изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким
радним просторима; 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;
маркетинг; маркетинг у оквиру издавања софтвера;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга, оглашавање; 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;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; прикупљање статистичких података;
рачунарско вођење медицинске документације и
датотека; рачуноводство; ревизија пословања;
саветодавне услуге у пословном управљању;
системација информација у компјутерским базама
података; услуге графичке обраде материјала за
рекламне
сврхе;
услуге
обраде
података
[канцеларијски послови]; услуге онлајн малопродаје
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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 онлајн поручивања
хране за понети и доставе из ресторана; услуге
рекламних агенција.
42 ажурирање рачунарског софтвера; анализа воде;
анализе за експлоатацију нафтних поља; анализе
рачунарских система; геолошка испитивања терена;
графички дизајн; дизајн ентеријера [уређење
унутрашњег простора]; дизајнирање рачунарских
система;
дизајнирање
рачунарског
софтвера;
електронско надгледање података о заштити
личности ради откривања крађе идентитета путем
интернета; електронско похрањивање података;
заштита од рачунарских вируса; изнајмљивање веб
сервера; изнајмљивање рачунарског софтвера; израда
и одржавање веб страница за друге; инжењерске
услуге;
инсталирање
рачунарског
софтвера;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим
физичког
конвертовања;
конвертовање
података или докумената са физичких на
електронске носаче; консултације о сигурности
података; надгледање рачунарских система ради
откривања неовлашћеног приступа или повреде
података; надгледање рачунарских система ради
откривања
кварова;
научна
и
технолошка
истраживања у области природних катастрофа;
обезбеђивање алата за претраживање [претраживача]
на интернету; одржавање рачунарског софтвера;
писање рачунарских кодова; поновно успостављање
рачунарских
података;
пројектовање
модела
рачунарском симулацијом; пружање корисничких
услуга аутентификације коришћењем технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске апликације;
развој видео и рачунарских игара; развој рачунарских
платформи; развој софтвера у оквиру издавања
софтвера; рачунарски графички дизајн за мапирање
видео
пројекција;
рачунарско
програмирање;
рударење крипто-валуте; саветовање о сигурности
рачунара; саветовање у вези информационих
технологија; саветовање у области дизајна и развоја
рачунарског хардвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; саветодавне услуге из области
компјутерске технологије; саветодавне услуге из
области телекомуникационе технологије; саветодавне
услуге у области сигурности телекомуникационих
мрежа; сервер хостинг; умножавање рачунарских
програма; услуге кодирања податка; услуге
рачунарског програмирања за обраду података; услуге
провере аутентичности корисника технологијом за
трансакције
е-трговања;
услуге
софтверског
инжењеринга за обраду података; услуге технолошког
саветовања за дигиталну трансформацију; чување
резервне копије података ван мреже.
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(210) Ж- 2022-573

(220) 28.03.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић, Призренска
4, Београд
(540)

RANOZIL
(511) 5 адстригенти за медицинске намене; ађуванти
за медицинске потребе; албумински додаци храни за
медицинску употребу; албумински препарати за
медицинску употребу; алгинати за фармацеутске
намене; алгинати као дијететски додаци; алгициди;
алдехиди за фармацеутску употребу; алкални јодиди
за фармацеутску употребу; алкалоиди за медицинску
употребу; алуминијум ацетат за фармацеутску
употребу; амино киселине за медицинску употребу;
аналгетици;
антикриптогамни
препарати;
антипаразитски препарати; антисептици; антиуринарни препарати; ацетати за употребу у
фармацији; ациди за фармацеутске потребе;
бактеријски препарати за употребу у медицини и
ветерини; бактериолошки препарати за медицинску
и ветеринарску употребу; беланчевине као
дијететски додаци; бизмутски препарати за
фармацеутску употребу; биљни екстракти за
медицинске
намене;
биљни
екстракти
за
фармацеутске намене; биолошки препарати за
употребу у медицини; витамински препарати; гелови
за масажу за медицинску употребу; гелови за
сексуалну стимулацију; гермициди; глицерин за
медицинску употребу; глицерофосфати; глукоза за
медицинску употребу; глукоза као додатак исхрани;
дермални филери за убризгавање; дијагностички
препарати за медицинску употребу; дијагностички
реагенсни биомаркери за медицинску употребу;
дијастазе за медицинску употребу; дијететска храна
прилагођена за медицинске намене; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
додаци исхрани са козметичким дејством; додаци
исхрани; еликсири [фармацеутски препарати];
ензими за медицинску употребу; ензимски препарати
за медицинску употребу; ергот за фармацеутску
употребу; естри за фармацеутску употребу; етри за
фармацеутску употребу; изотопи за медицинску
употребу; јод за фармацеутску употребу; јодиди за
фармацеутску употребу; јодоформ; калијумове соли
за медицинску употребу; канабидиол за медицинску
употребу; канабис за медицинске намене; капсуле за
лекове; капсуле за фармацеутску употребу; кинин за
медицинске намене; кинин за медицинску употребу;
колаген за употребу у медицини; колодион за
фармацеутску употребу; лекови за људску употребу;
лекови за медицинску употребу; лекови за нерве;
ЗИС / RS / IPO
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лекови за ублажавање стомачног затвора; лекови за
употребу у стоматологији; лекови против грознице;
лекови против знојења; лекови против знојења ногу;
лековито биље; лецитин за медицинску употребу;
лецитин као дијететски додатак,; линименти [мелеми
за масажу]; лосиони за ветеринарску употребу;
лубриканти за личну сексуалну потребу; лупулин за
фармацеутску употребу; магнезијум за фармацеутску
употребу;
масти
за
медицинску
употребу;
медицинска пића; медицинска уља; медицинске
бомбоне;
медицинске
инфузије;
медицински
алкохол; медицински лосиони за косу; медицински
препарати за мршављење; натријумове соли за
медицинску употребу; никотинске жваке као помоћ у
одвикавању од пушења; никотински фластери као
помоћ у одвикавању од пушења; нутрацеутски
препарати за терапеутске или медицинске намене;
пектин за фармацеутску употребу; пептони за
фармацеутску
употребу;
препарати
за
бронходилатацију; препарати за дезодорисање
ваздуха; препарати за заустављање крварења;
препарати за лечење опекотина; препарати за
смањење сексуалне активности; препарати за
хемороиде; препарати против жуљева; протеини као
додатак исхрани; пургативи [средства за чишћење];
противзапаљенска
средства;
седативи;
серотерапијски лекови;
серуми;
сирупи за
фармацеутску употребу; скроб за дијететске или
фармацеутске потребе; средства за испирање очију;
средства за испирање уста за медицинске намене;
средства за смањење апетита за медицинске сврхе;
стикови за ублажавање главобоље; стоматолошки
абразиви; стрихнин; сулфонамиди [лекови]; сумпор у
праху
за
фармацеутску
употребу;
таблете
антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете за
смањење апетита; таблете за тамњење коже; тартар
за фармацеутску употребу; тетрахидроканабидинол
[тхц] за медицинску употребу; тимол за фармацетску
употребу; тинктура јода; тинктуре за употребу у
медицини; успављујућа средства; фармацеутски
препарати; фармацеутски препарати за лечење
опекотина од сунца; фармацеутски препарати за
лечење перути; фармацеутски препарати за негу
коже; фармацеутски препарати на бази креча; фенол
за фармацеутску употребу; хемијски препарати за
фармацеутску употребу; хемијски препарати за
медицинску
употребу;
хематогени;
хемијски
реагенси за медицинску или ветеринарску употребу;
хемијски препарати за утврђиваље трудноће;
хемоглобин; хидрирани хлор за фармацеутску
употребу; хлороформ; хормони за медицинску
употребу; целулозни естри за фармацеутску
употребу; целулозни етри за фармацеутску употребу.
(210) Ж- 2022-594
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(220) 30.03.2022.
(442) 30.02.0001.

Ж
(731) THE GILLETTE COMPANY LLC , One
Gillette Park, , Boston, Massachusetts 02127, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

SKIN CUSHION
(511) 8
бријачи и ножићи за бријање;
дозатори/кутије, касете, држачи и патроне, све
напред наведено прилагођено за, и садржи, ножиће
за бријање.
(210) Ж- 2022-620

(220) 04.04.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Adria Media Group DOO, Влајковићева 8,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 27.07.01
(511) 35
оглашавање; истраживање тржишта;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање
преко телевизије, радија или поште; маркетиншка
истраживања; изнајмљивање огласног простора;
испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; маркетинг;
промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног
материјала; писање текстова за рекламне намене.
38 телекомуникације; телекомуникације, нарочито
телевизијска емисија колажног типа; аудио
емитовање; бежично емитовање; видео емитовање;
дигитално аудио емитовање; емитовање радио
програма (радиодифузија); емитовање телевизијских
програма; емитовање телевизијских програма путем
интернета; емитовање и пренос телевизијских
програма;
емитовање
кабловске
телевизије;
емитовање и пренос програма кабловске телевизије;
емитовање тв програма, филмова и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање
аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернета; радијско емитовање путем интернета;
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Ж
кабловско емитовање радио и телевизијских
програма; услуге телевизијског емитовања за
мобилне
телефоне;
сателитско
телевизијско
емитовање; емитовање радио и телевизијског
програма
путем
сателита;
емитовање
мултимедијалних
садржаја
путем
интернета;
комуникације мобилним телефонима; комуникација
преко мреже оптичких влакана; пренос видео
садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг
(проток)
података;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
бежично емитовање; радио комуникације; пренос
видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских
програма који се плаћају по гледању; емитовање и
пренос телевизијских програма који се плаћају по
гледању;
видео
емитовање
и
пренос
кинематографских филмова и филмова путем
интернета; емитовање видео записа путем интернета
и других комуникационих мрежа; емитовање радио и
телевизијских програма путем кабловских или
бежичних мрежа; емитовање програма путем
глобалне рачунарске мреже; комуникације путем
виртуелне приватне мреже (впн); омогућавање
приступа платформама и порталима на интернету;
сателитси, кабловски и мрежни пренос звука,
сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије
путем интернета (иптв); пренос, емитовање и пријем
аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и
покретних слика, текста и података, пренос звука,
слике
и
података
путем
интернета.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
телевизијска
забава;
спортске
и
културне
активности; услуге разоноде, нарочито пружање
забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске
телевизије, сателитске телевизије и интернета;
продукција и дистрибуција телевизијског програма;
продукција и дистрибуција радијских програма;
продукција
програма
кабловске
телевизије;
продукција емисија и филмова; продукција звучних
и видео снимака; компиловање, продукција,
управљање и извођење радио, телевизијских,
аудиовизуелних, музичких, забавних и позоришних
програма; продукција филмова и видео трака; услуге
продукције забавних догађаја уживо; организовање,
представљање и продукција емисија и наступа
уживо; организовање, продукција и представљање
догађаја за образовне, културне или забавне потребе;
издавање мултимедијалног материјала онлајн;
организовање спортских, културних, музичких и
образовних догађаја; организација сајмова и изложби
у културне сврхе; обезбеђивање информације на
пољу шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских
програма, филмова, културе, образовања, забаве и
спорта; услуге објављивања; производња филмова,
који нису рекламни филмови; продукција радио и
телевизијских програма; телевизијска забава; забава
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посредством радија; услуге студија за снимање;
изнајмљивање опреме за осветљавање позоришних и
телевизијских
студија;
услуге
репортерског
извештавања; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев; омогућавање
коришћења онлајн видео записа, који се не могу
преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске
технике за манифестације; услуге монтаже видео
записа за манифестације; услуге технике осветљења
за
манифестације;
прављење
фотографских,
филмских и видео извештаја; фотографсање;
фотографске репортаже.
(210) Ж- 2022-723

(220) 18.04.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Internet Group d.o.o. Beograd, Савски насип 7,
11070, Београд-Нови Београд, RS
(740) Илија Дражић, Краља Милана 29, 11000,
Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 16 штампани материјал; новине; периодичне
публикације; канцеларијски материјал, изузев
намештаја; штампане ствари.
35 помоћ у пословном управљању, обавештења о
пословима; пословно управљање и организационо
саветовање; консултације у пословном управљању;
презентација
робе,
изнајмљивање
огласних
материјала; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; рекламирање на радију; услуге односа
са јавношћу; рекламирање преко телевизије;
маркетиншка истраживања; испитивање јавног
мњења; обрада текста; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; услуге
праћења штампе; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
писање рекламних текстова; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; маркетинг; пружање
пословних информација путем веб страница; развој
концепта оглашавања; консултације о стратегији
комуникације у односима са јавношћу; производња
рекламних филмова; услуге односа са медијима.
38
емитовање радио програма, емитовање
телевизијских програма; услуге новинских агенција;
емитовање кабловске телевизије; комуникација
преко рачунарских терминала; пренос порука и
ЗИС / RS / IPO
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слика посредством рачунара; пружање информација
у области телекомуникација; изнајмљивање времена
приступа глобалним рачунарским мрежама; форуми
[причаонице] на друштвеним мрежама; пренос
дигиталних датотека; бежично емитовање; стриминг
[проток] података.
41 издавање текстова, осим рекламних текстова;
образовне услуге продукција радио и телевизијских
програма; телевизијска забава; пружање услуга у
области забаве и разоноде; изнајмљивање аудио
опреме; онлајн издавање електронских књига и
часописа; фотографске репортаже; фотографисање;
продукција музике; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев.
(210) Ж- 2022-725

(220) 18.04.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Internet Group d.o.o. Beograd, Савски насип 7,
11070, Београд-Нови Београд, RS
(740) Илија Дражић, Краља Милана 29, 11000,
Београд
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) 16 штампани материјал; новине; периодичне
публикације; канцеларијски материјал, изузев
намештаја; штампане ствари.
35 помоћ у пословном управљању, обавештења о
пословима; пословно управљање и организационо
саветовање; консултације у пословном управљању;
презентација
робе,
изнајмљивање
огласних
материјала; објављивање рекламних текстова;
оглашавање; рекламирање на радију; услуге односа
са јавношћу; рекламирање преко телевизије;
маркетиншка истраживања; испитивање јавног
мњења; обрада текста; онлајн рекламирање на
рачунарској мрежи; изнајмљивање времена за
рекламирање у средствима комуникације; услуге
праћења штампе; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
писање рекламних текстова; услуге графичке обраде
материјала за рекламне сврхе; маркетинг; пружање
пословних информација путем веб страница; развој
концепта оглашавања; консултације о стратегији
комуникације у односима са јавношћу; производња
рекламних филмова; услуге односа са медијима.
38
емитовање радио програма, емитовање
телевизијских програма; услуге новинских агенција;
емитовање кабловске телевизије; комуникација
ЗИС / RS / IPO

Ж
преко рачунарских терминала; пренос порука и
слика посредством рачунара; пружање информација
у области телекомуникација; изнајмљивање времена
приступа глобалним рачунарским мрежама; форуми
[причаонице] на друштвеним мрежама; пренос
дигиталних датотека; бежично емитовање; стриминг
[проток] података.
41 издавање текстова, осим рекламних текстова;
образовне услуге продукција радио и телевизијских
програма; телевизијска забава; пружање услуга у
области забаве и разоноде; изнајмљивање аудио
опреме; онлајн издавање електронских књига и
часописа; фотографске репортаже; фотографисање;
продукција музике; услуге стављања на располагање
филмова, који се не могу преузимати, путем видео
записа на захтев; услуге стављања на располагање
телевизијских програма, који се не могу преузимати,
путем видео записа на захтев.
(210) Ж- 2022-913

(220) 24.05.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Vinarija Aleksić d.o.o. Vranje, Индустријски
блок 9/1, 17501, Врање, RS
(540)

Vinarija Tri sestre
(511) 33 винцордиалс [алкохолна пића]; алкопоп
[ароматична алкохолна пића са ниским садржајем
алкохола]; алкохолна есенције; алкохолна пића;
алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића која
садрже воће; алкохолна пића на бази шећерне трске;
алкохолни екстракти; алкохолни напици од воћа;
амерички виски; аперитиви; аперитиви на бази вина;
аперитиви на бази дестилованих алкохолних пића;
аперитиви на бази жестоких пића; аперитивна вина;
бела вина; биљни ликери; битери [горка алкохолна
пића]; бренди; бурбон; бурбон виски; вермут; вина
заштићена именом порекла "цхампагне"; вина од
грожђа; вина розе; вина са ниским садржајем
алкохола која не садржи више од 1.15% алкохола;
вино; вино за кување; виски; водка; воћна вина;
воћни екстракти, алкохолни; воћни ликери; горка
алкохолна пића - битери; горки алкохолни
аперитиви; десертна вина; дестилована алкохолна
пића на бази житарица; дестилована жестока пића;
дестилована пића; дигестиви [ликери и жестока
пића]; екстракти жестоких алкохолних пића; жестока
алкохолна пића [дестилована]; жестока алкохолна
пића на бази вина заштићена именом порекла
"армагнац"; жестока алкохолна пића на бази вина
заштићена именом порекла "цогнац"; жестока пића;
жестока пића с укусима [алкохолна пића]; ирски
виски; јабуковача; јабуковаче; кава [пенушаво вино];
коктели са пенушавим вином; коктели са црним
вином; крушковача; кувано вино; медовина; напици
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Ж
на бази вина; непенушава вина; нискоалкохолна
пића, осим пива; нискоалкохолно вино; пенушава
вина; пенушава вина од грожђа; пенушава воћна
вина; пикет; пића од вина, воћног сока и газиране
воде; пића са ниским садржајем алкохола, осим пива,
која не садрже више од 1.15% алкохола; пића са
ниским садржајем алкохола, осим пива, која не
садрже више од 1.2% алкохола; појачана вина;
помешана алкохолна пића, која нису на бази пива;
порто вина; природна пенушава вина; слатка вина;
стона вина; црвена вина; џин; шери.
(210) Ж- 2022-1085

(220) 14.06.2022.
(442) 30.02.0001.
(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)

Essence plus
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1092

(220) 14.06.2022.
(442) 30.02.0001.
(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)

Gavan Plus
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1118

(220) 14.06.2022.
(442) 30.02.0001.
(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)

Essence Xtra
(511) 5 средства за заштиту биља.
(210) Ж- 2022-1179

(220) 16.06.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue
North, Seattle, Washington 98109, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
94

(540)

FREEVEE
(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; регистарске 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; 3д
наочаре; анимирани цртани филмови; појачала и
пријемници звука; звучне компоненте и додаци;
звучна електроника; звучници, телефонски апарати,
и рачунари за употребу у моторним возилима;
звучници; торбе и футроле прилагођене или
обликоване за ношење дигиталних музичких и/или
видео плејера, ручних рачунара, личних дигиталних
асистената,
електронских
организатора
и
електронских нотеса; батерије; пуњачи за батерије;
паковања батерија; камкордери; камере; футроле
специјално направљене за фотографске апарате и
инструменте; футроле, навлаке, и постоља за
преносиве и ручне електронске уређаје и рачунаре;
опрема за обраду података, рачунарски софтвер;
апарати за центрирање фотографских слајдова;
кинематографске камере; close-up сочива; компакт
дискови, двд дискови и други медији за дигиталне
записе; механизми за апарате који се покрећу
новцем; рачунарски чипови; рачунарске компоненте;
софтвер за игре за рачунаре; рачунарски хардвер;
меморијски уређаји за рачунаре; рачунарски програм
за приступ, прегледање и претрагу онлајн база
података; софтер за оперативне системе рачунара;
софтвер
за
рачунаре
за
приступ
онлајн
информацијама; рачунарски софтвер за омогућавање
плаћања и онлајн трансакција; рачунарски софтвер за
приступ садржајима на дигиталним медијима
заснованим на претплати; рачунарски софтвер за
употребу у обради, екстракцији, кодирању,
декодирању, чувању и организацији текста,
података,
слика,
звука,
видео
записа,
и
мултимедијалних датотека; рачунарски софтвер за
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приступање, обележавање, прегледање, сакупљање,
проналажење,
манипулацију,
организовање,
изнајмљивање, и чување звука, података, видео
записа, игара, и мултимедијалних датотека;
рачунарски софтвер за конфигурацију, управљање, и
контролисање мобилних уређаја, носивих уређаја,
мобилних телефона, рачунара, и периферних
рачунарских уређаја, и звучних и видео плејера;
рачунарски софтвер за креирање и пружање
приступа корисницима базама података са
информацијама и датотекама са подацима које се
могу претраживати; рачунарски софтвер за креирање
база података са информацијама које се могу
претраживати; рачунарски софтвер за електронско
чување
података;
рачунарски
софтвер
за
препознавање слике и говора; рачунарски софтвер за
кућну атоматизацију; софтвер за интернет
претраживаче; рачунарски софтвер за онлајн
куповину; рачунарски софтвер за управљање
информацијама; рачунарски софтвер за пружање
корисничких информација са рецензијама, и
препорукама у вези са забавним садржајем;
аудиовизуални записи који садрже забавне програме;
рачунарски софтвер за изнајмљивање и куповину
филмова, телевизијских емисија, видео записа,
музике, и мултимедијалних датотека; рачунарски
софтвер за сакупљање, организацију, модификовање,
обележавање, и чување података и информација;
рачунарски софтвер за употребу у дистрибуцији
реклама за друге; рачунарски софтвер за употребу у
дељењу информација о производима, услугама, и
попустима; рачунарски софтвер који генерише
прилагођене препоруке на основу корисничких
интересовања; рачунари, таблет рачунари, звучни и
видео плејери, електронски лични организатори,
лични дигитални асистенти, и уређаји за глобалне
позиционе системе, и електронски и механички
делови и додаци за исте; периферни рачунарски
уређаји; уређаји за дигиталне медије; уређаји за
стримовање дигиталних медија; дигитални медији,
наиме, унапред снимљени дигитални видео дискови,
дигитални версатилни дискови; звучни и видео
записи који се могу преузети, двд дискови, и
дигитални дискови високе дефиниције који садрже
фиктивне и документарне приче на разне теме;
дигитални видео плејери; унапред снимљени и
софтвер који се може преузети који омогућава
комуникацију и интеракцију између телефона,
мобилних уређаја, телевизија, конзола за видео игре,
медијских плејера, рачунара, чворишта дигиталних
медија, уређаја за интернет ствари (iot), и
аудиовизуелних уређаја; унапред снимљени и
софтвер који се може преузети за стримовање звука,
видео
записа,
слике,
мултимедијалних
и
информација са подацима ка разним мрежним
уређајима, наиме, личним рачунарима, лаптоповима,
ЗИС / RS / IPO
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таблет личним рачунарима, мобилним телефонима,
личним дигиталним асистентима (pda), уређајима за
интернет ствари (iot), конзолама за видео игре,
медијским плејерима, и аудиовизуелним уређајима;
унапред снимљени и софтвер који се може преузети
за пренос и приказивање текста, слике, и звука;
унапред снимљени и софтвер који се може преузети
за омогућавање гледаоцу аудиовизуелних и
мултимедијалних забавних програма да приступи
интерактивној забави; унапред снимљени и софтвер
који се може преузети за бежичну комуникацију,
звучне
датотеке
које
се
могу
преузети,
мултимедијалне датотеке, текстуалне датотеке,
писани документи, звучни материјали, видео
материјали који садрже фиктивни и документарни
садржај на разне теме; електронске књиге, часописи,
периодичне публикације, билтени, новине, дневници
и друге публикације које се могу преузети; мобилне
апликације које се могу преузети које омогућавају
корисницима приступ, обележивање, прегледање,
сакупљање,
проналажење,
манипулацију,
организацију, изнајмљивање и чување музике, звука,
видео
записа,
игара,
аудиовизуелних,
мултимедијалних датотека; играни филмови и
телевизијске емисије које се могу преузети које
садрже фиктивне и документарне приче на разне
теме, и звучни и видео записи који садрже фиктивне
и документарне приче на разне теме; музичке
датотеке које се могу преузети; аудиовизуелни и
мултимедијални садржај који се може преузети који
садржи фиктивне и документарне приче на разне
теме; унапред снимљени или софтвер који се може
преузети за бежичну комуникацију за пренос гласа,
звука, видео записа, и података; подкастови и
вебкастови који се могу преузети који садрже вести и
коментаре из области филмова, телевизијских
програма,
музике,
звучних
радова,
књига,
позоришта, књижевних дела, спортских догађаја,
рекреационих активности, активности у слободно
време, турнира, уметности, плеса, мјузикала,
изложби, спортских лекција, клубова, радија,
комедије, драме, такмичења, игара, играња игара,
фестивала, музеја, паркова, културних догађаја,
концерата, издаваштва, анимације, актуелности, и
моде; мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузети; опрема и инструменти за електронску
комуникацију; електронске компоненте за употребу
са
музичким
инструментима;
електронски
генератори тона за употребу са музичким
инструментима; електронски уређаји за праћење
здравља и физичке спреме; ручни уређаји за
контролисање уређаја са дигиталним медијима,
звучника, појачала, стерео система, и система за
забаву;
слушалице
и
бубице;
опрема
за
информационе технологије и аудиовизуелна опрема;
апарати за међусобну комуникацију; магнетни
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носачи података, дискови за снимање; магнетски
кодиране поклон картице; меморијске картице и
читачи за меморијске картице; микропроцесори;
мобилни телефони; модеми; монитори, екрани, жице,
каблови, штампачи, диск драјвери; адаптери, картице
за адаптере, конектори за каблове, утични конектори,
конектори за електричну енергију, прикључне
станице, и драјвери; апарати за мрежну
комуникацију; фонографске плоче, дискови за
снимање звука; преносиви и ручни електронски
уређаји за чување, манипулацију, снимање и
ревизију текста, слике, звука, видео записа, и
података, и електронски и механички делови и
додаци за исте; преносиви телефони; апарати за
пројекције; ектрани за пројекције; даљински
управљачи за преносиве и ручне електронске уређаје
и рачунаре; даљински управљачи за телевизоре и
уређаје за стримовање дигиталних медија; сет топ
боксеви; паметни телефони; апарати и инструменти
за звучне ефекте за употребу са музичким
инструментима; носачи звучних записа; траке са
звучним записима; звучници, микрофони и
слушалице са микрофоном; стерео системи, системи
кућних биоскопа, и системи за кућну забаву; траке,
траке за руке, узице и штипаљке за преносиве и
ручне дигиталне електронске уређаје за снимање,
организацију, манипулацију и ревизију текста,
података, звука, слике и видео датотека; разводне
кутије; телефонски апарати; телефони; звучни
апарати као играчке; упутства за кориснике у форми
која може да се чита електронски, машински или
преко рачунара, за употребу са, и која се продаје
заједно са горе наведеном робом; видео касете;
кертриџи за видео игре; видео телефони; видео
траке; записи гласа и апарати за препознавање гласа.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности; разонода;
организовање и вођење концерата, организовање и
вођење игара; организовање такмичења; услуге
снимања звука и видео записа; услуге онлајн
претраживања и наручивања путем рачунара које
укључују звучне, видео, и мултимедијалне датотеке,
и друге аудиовизуелне радове у виду дигиталног
забавног садржаја који се не може преузети;
креирање и развијање концепата за забавне и
образовне програме; услуге дигиталног звучног,
видео и мултимедијалног издаваштва; дистрибуција
и изнајмљивање забавног садржаја, наиме,
телевизијских програма и других аудиовизуелних
радова у виду дигиталних видео записа који се не
могу преузети а који садрже поп културу, музику,
видео игре, телевизијске емисије, филмове, и приче о
познатим личностима на разне теме које се
дистрибуирају путем директног дигиталног преноса
који се може гледати преко рачунарских мрежа и
глобалних комуникационих мрежа; услуге забаве и
96

Гласник интелектуалне својине 2022/8
Intellectual Property Gazette 2022/8
образовне услуге, наиме, отпремање, преузимање,
чување, постављање, показивање, едитовање,
пуштање,
стримовање,
гледање,
прегледање,
приказивање,
таговање,
блоговање,
дељење,
манипулација,
дистрибуција,
издавања,
репродукција, или другачије пружање електронских
медија, мултимедијалног садржаја, видео записа,
филмова, слика, цртежа, текста, фотографија, игара,
садржаја који креирају корисници, звучног садржаја
и информација преко интернета или других
рачунарских и комуникационих мрежа; образовне
информације; услуге забаве, наиме, визуелни и
звучни наступи уживо, музичке, естрадне,
информативне, драмске и комичне емисије; услуге
забаве,
наиме,
продукција
и
дистрибуција
телевизијских програма и других аудиовизуелних
радова који садрже коментаре, приче, вести,
интервјуе, телевизијске емисије, филмове, музику и
поп културу; услуге забаве, наиме, профилирање
музичара, уметника и бендова преко видео клипова
који се не могу преузети; услуге забаве, наиме,
пружање онлајн звучног, видео и аудиовизуелног
садржаја који се не може преузети, у виду звучних,
видео, и мултимедијалних снимака; услуге забаве,
наиме, пружање привремене употребе онлајн
звучних, видео, и мултимедијалних датотека које се
не могу преузети; услуге забаве, наиме, визуелни и
звучни наступи, музичке, естрадне, информативне,
драмске и комичне емисије које се изводе уживо;
забава, филмска продукција, изузев рекламирања
филмова; изнајмљивање опреме за игре; хостoвање
онлајн наградних игара и такмичења за друге;
презентовање биоскопа; филмски студији; услуге
компоновања музике; услуге продукције музике;
услуге издавања музике; онлајн дневници, наиме,
блогови који садрже информације о забави; онлајн
музички и звучни програми који су унапред
снимљени и који се не могу преузети а који садрже
фиктивне и документарне приче на разне теме;
организовање такмичења (образовних или забавних);
организовање изложби у културне или образовне
сврхе; организовање емисија (услуге импресарија);
продукција и изнамљивање аудиовизуелних снимака,
нарочито, играних филмова, телевизијског програма,
видео записа, музичких спотова, и музике у области
вести, забаве, спорта, комедије, драме, музике, и
музичких спотова; пружање онлајн електронских
публикација које се не могу преузети, наиме, књига,
часописа, новина, периодичних публикација,
билтена, дневника, упутстава, и видео снимака на
разне
теме,
наиме,
позориште,
филмови,
телевизијске емисије, спорт, спортске лекције,
рекреационе активности, активности у слободно
време, турнири, уметност, плес, мјузикли, уметничке
изложбе, научне изложбе, забавне изложбе, спортски
клубови, хоби клубови, друштвени клубови, радио,
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комедија, такмичења, игре, играње игара, фестивали,
музеји, паркови, културни догађаји, концерти,
издаваштво, анимација, актуелности, модне ревије,
историја, језици, слободне уметности, математика,
пословање, наука, технологија, хобији, култура,
спорт, уметност, психологија и филозофија;
продукција подкастова; продукција радијских
програма; продукција радијских и телевизијских
програма; продукција видео подкастова; продукција
емисија; пружање онлајн базе података о забави која
се може претраживати а која садржи музику,
филмове, телевизијске емисије, мултимедијалне
презентације из области забаве, аудио датотеке које
садрже музику, стрипове, и публикације из области
забаве, које се не могу преузети; пружање портала у
сврхе забаве и образовања за дељење видео снимака,
услуге забаве, укључујући електронске медије,
мултимедијални садржај, видео снимке, филмове,
слике, цртеже, текст, фотографије, садржај који
креирају корисници, звучни садржај, и сродне
информација преко рачунара и рачунарских мрежа;
пружање сајтова за видео на захтев који садрже
игране филмове и филмове који се не могу преузети;
пружање вебсајтова који садрже видео снимке који
се не могу преузети из области филмова,
телевизијских емисија, и филмских трејлера на разне
теме; пружање актуелних вести и информација из
области забаве у вези са такмичењима, видео,
звучним и прозним презентацијама и публикацијама
све из области забаве; пружање забаве преко
апликација које се могу преузети; пружање забаве
преко вебсајтова; пружање забаве преко подкастова
и радијских програма; пружање караоке услуга;
пружање интерактивних ресураса који се не могу
преузети за претраживање, одабир, управљање, и
прегледање аудиовизуелног садржаја у виду звучних,
видео и мултимедијалних записа; пружање обука;
пружање онлајн електронских публикација које се не
могу преузети; издавање текстова, изузев рекламних
текстова; пружање онлајн вести, информација и
коментара из области забаве; пружање онлајн
билтена из области телевизије, филмова, и видео
снимака путем електронске поште; услуге превода и
усменог превода; пружање онлајн рецензија
телевизијских емисија и филмова; пружање онлајн
видео снимака, који се не могу преузети; пружање
информација о забави, филмовима, и телевизијским
емисијама преко друштвених мрежа; пружање
телевизијских емисија и других аудиовизуелних
радова који се не могу преузети преко услуге видео
на захтев; издавање књига, часописа, периодичних
публикација, књижевних дела, визуелних дела,
звучних дела, и аудиовизуелних дела; оцењивање и
рецензирање
садржаја
забавног
програма;
информације из области забаве; услуге студија за
снимање; верске образовне услуге; изнајмљивање
ЗИС / RS / IPO

Ж
аудио, видео и мултимедијалних снимака;
изнајмљивање филмских пројектора и додатне
опреме; изнајмљивање звучне опреме; титловање;
услуге наградних игара; настава и образовне услуге,
услуге подучавања, услуге забаве, наиме, пружање
онлајн аудио, видео и мултимедијалних датотека које
се не могу преузети; телевизијска забава;
телевизијска забава, наиме, текући телевизијски
програми који садрже поп културу, телевизијске
емисије, филмове, и приче о познатим личностима на
разне
теме;
позоришна
продукција;
видео
продукција; едитовање видео трака; снимање видео
трака; писање текстова, изузев рекламних текстова.
(210) Ж- 2022-1210

(220) 22.06.2022.
(442) 30.02.0001.

(300) 97213709 11.01.2022. US.
(731) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, Washington 98134, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

CLOVER VERTICA
(511) 7 електрични млинови за кафу.
11 електрични апарати за припремање кафе.
(210) Ж- 2022-1218

(220) 23.06.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN, Панчевачка
84, 23000, Зрењанин, RS
(740) Адвокат Ксенија Д. Мајкић, Светозара
Марковића 65/II/7, 11000, Београд
(540)

(531) 27.01.16; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) 1 дестилована вода, закисељена вода за
пуњење акумулатора, препарати за омекшавање
воде, хемикалије за избељивање текстила, препарати
за влажење који се користе у избељивању,
индустријске хемикалије, препарати за одмашћивање
у производним процесима, детерџенти за употребу у
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Ж
производним процесима, помоћне течности које се
користе са абразивима, ацетати [хемикалије], ацетон,
киселине,
дестилована
вода,
глицерин
за
индустријску употребу, целулоза, вискоза, лимунска
киселина за индустријску употребу, препарати за
бељење (уклањање боје) за индустријску употребу,
хемикалије за спречавање стварања мрља на
тканинама, омекшивачи за индустријску употребу,
камена со, хемикалије за водоотпорност текстила,
хемикалије за импрегнацију текстила, хидроген
пероксид за индустријске намене, хемикалије за
избељивање боје за индустријску употребу, средства
за уклањање боја за индустријску употребу,
хемикалије за пречишћавање воде.
3 шампони, штирак за веш, течни сапун, сапун, сапун за
избељивање текстил а, плавило за веш, препарати за
бељење веша, препарати за полирање, средства за
полирање намештаја и подова, препарати за сјај
(полири), восак за паркет, восак за полирање, препарати
за уклањање мрља, сода за прање, чишћење, детерџенти,
који нису за употребу у производним процесима и за
медицинску употребу, раствори за чишћење, производи
за одмашћивање, који нису за употребу у процесу
производње, препарати за уклањање каменца за
употребу у домаћинству, препарати за уклањање боје,
препарати за прање, течности за чишћење ветробранских
стакала, течности за чишћење стакала, препарати за
уклањање рђе, оплемењивачи рубља за употребу у
перионицама, препарати за отчепљивање одводних цеви,
препарати за хемијско чишћење, неклизајуће течности за
подове, крпе намочене детерџентом за чишћење,
средства за сушење судова у машинама за судове, восак
за подове, хемијски препарати за чишћење за употребу у
домаћинству, омекшивачи рубља, абразиви, абразивна
паста, течна абразивна средства за прање, чишћење и
полирање, прашкаста абразивна средства за прање,
чишћење и полирање, средства за чишћење и
дезинфекцију WC шоља, течни детерџент за прање
судова, препарати за прање и други препарати за
употребу код прања веша, средства за машинско прање
посуђа, сјај за машинско прање посуђа, штирак за сјај
веша, штирак за прање веша, белила за веш, препарати за
чишћење, препарати за прање, препарати за штиркање,
кесице са мирисом за рубље, амонијак (испарљиви
алкали) (детерџент), испарљиви алкали (амонијака)
(детерџент), хемикалије за освежавање боја за употребу
у домаћинству (прање веша), препарати за бељење
(уклањање боја) за употребу у домаћинству.
5
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе,
дезедоранси, који нису за људе и животиње, пургативи
(средства за чишћење), дезедоранси за одећу и текстил,
дезинфекциона средства, дезинфекциони сапуни,
детерџенти за медицинску употребу, средства за
чишћење, лаксативи, дезинфекциона средства за
хемијске
тоалете,
антибактеријски
сапуни,
антибактеријска средства за праље руку.
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(210) Ж- 2022-1279

(220) 01.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Društvo sa ograničenom odgovornošću NIVA
Žabalj, Чурушка 54, 21230, Жабаљ, RS
(540)

(531) 03.07.06; 03.07.24; 29.01.04
(591) плава, бела
(511) 3
вата, блазнице, улошци за породиље.
5 фластери, материјал за завијање, а нарочито:
медицинска вата, калико завоји, стерилне газе и
компресе, памучна газа.
10 еластични завоји; медицинске чарапе за вене;
маске.
(210) Ж- 2022-1289

(220) 05.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino,
California, 95014, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 25.07.21; 26.07.04; 26.11.03; 26.11.08
(511) 9 уређаји за пуњење дигиталних електронских
уређаја; бежични уређаји за пуњење рачунара,
дигиталних
електронских
уређаја,
мобилних
телефона, мултимедијалних читача, паметних сатова,
преносивих рачунара, слушалица, футрола за
слушалице и компјутерских периферних уређаја;
бежични пуњачи; кућишта за бежично пуњење.
(210) Ж- 2022-1304

(220) 08.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Урош Бјеличић, Патријарха Варнаве 14/9,
Београд, RS
ЗИС / RS / IPO
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(740) Дејан Смиљанић, адвокат, Теразије бр. 39/5,
11000, Београд
(540)

Ж
(731) Poljoprivredna zadruga AlmaRosa, Караш 55,
21205, Сремски Карловци, RS
(540)

МЕДЕНА КАПЉИЦА

Шта те дотиче то те се тиче

(511) 33 ликер од пеперминта, воћни екстракти,
битери, анисет, аперитиви, дестилована пића,
јабуковача, коктели, дигестиви, ликери, медовина,
киршч, вишњевача, жестока пића, крушковача,
бренди, алкохолни есктракти, алкохолна пића изузев
пива, алкохолна пића која садрже воће, помешана
алкохолна пића која нису на бази пива.

(511) 29 конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желеи, џемови, компоти; уља и масти
за исхрану.
33 алкохолна пића, изузев пива.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем.

(210) Ж- 2022-1324

(220) 13.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) MIP Pharma-Preduzeće za promet i usluge
d.o.o., Угриновачки пут 3. део, бр. 3,
11080, Београд, RS
(540)

(210) Ж- 2022-1328

(220) 15.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Lagis Enterprise Co., Ltd., No. 29, Gong 1st Rd,
Dajia Dist., 437, Taichung City, TW
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

Finadox
(511) 5 лекови; лекови за људску употребу; лекови
за медицинску употребу; фармацеутски лекови;
фармацеутски препарати и супстанце за употребу у
урологији;
фармацеутски
препарати
против
хипертензије, антихипертензиви.
(210) Ж- 2022-1326

(220) 14.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Poljoprivredna zadruga AlmaRosa, Караш 55,
21205, Сремски Карловци, RS
(540)

(531) 02.01.23; 24.17.02; 26.07.25; 26.13.25
(511) 10 инструменти за абдоминалну хирургију;
медицинске игле; каниле; медицински форцепс;
хируршке штипаљке; хируршке маказе; медицинске
сонде; сетови за инфузију; шприцеви; медицински
усисни уређаји; хируршки симулатори; хируршки
ретрактори; инструменти за шавове; хемостатске
штипаљке за хируршке операције; хируршки
инструменти;
инструменти
за
ендоскопску
хирургију; вреће за узимање узорака; медицински
филтери; медицински уређаји за одвод дима;
електро-хируршки инструменти.
(210) Ж- 2022-1329

(531) 02.01.23; 04.05.03; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.01;
27.05.11; 28.05.00
(591) бордо-#6е102а (Хеxадецимал)
(511) 29 конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано
воће и поврће; желеи, џемови, компоти; уља и масти
за исхрану.
33 алкохолна пића, изузев пива.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем.
(210) Ж- 2022-1327

ЗИС / RS / IPO

(220) 14.07.2022.
(442) 30.02.0001.

(220) 15.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б., 11000,
Београд, RS
(540)

ActiFe
(511) 3
козметика; немедицинска козметика и
тоалетни препарати; парфимерија, етерична уља,
немедицински лосиони за косу; етарска уља.
5
фармацеутски и ветеринарски препарати,
санитарни препарати за медицинску употребу,
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Ж
дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини, дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње, спрејеви за
медицинску употребу, додаци за минералну храну,
лекови за медицинску и ветеринарску употребу,
масти за медицинску и ветеринарску употребу,
лосиони за медицинску употребу, витамински
препарати.
(210) Ж- 2022-1335

(220) 18.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Suisselle SA, Rue Galilee6, 1400, Yverdon-lesBains, CH
(740) Зоран Наумовић, Булевар Ослобођења 129,
11000, Београд
(540)

(731) Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol
Industrial Estate, Limassol, CY
(740) Павловић Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша
16/III-10, 11000, Београд
(540)

Cencipral
(511) 5
фармацеутски препарати; хемијскофармацеутски препарати; лекови за медицинску
употребу; хемијски препарати за фармацеутску
употребу; лекови за људску употребу; хемијски
препарати за медицинску употребу; фармацеутски
препарати.
(210) Ж- 2022-1338

(220) 19.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol
Industrial Estate, Limassol, CY
(740) Павловић Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша
16/III-10, 11000, Београд
(540)

Entevirem
(531) 24.17.08; 26.01.06; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.19; 29.01.06
(511) 5 интрадермални импланти; гелови за бази
хијалуронске киселине; санитарни препарати за
медицинске сврхе, односно интрадермални импланти
и гелови на бази хијалуронске киселине.
10
хируршки, медицински стоматолошки и
ветеринарски апарати и инструменти, вештачки
удови, очи и зуби; ортопедски артикли; материјали
за шавове; игле и каниле за медицинску употребу.
(210) Ж- 2022-1336

(220) 18.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol
Industrial Estate, Limassol, CY
(740) Павловић Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша
16/III-10, 11000, Београд
(540)

Remabirat
(511) 5
фармацеутски преперати; хемијскофармацеутски препарати; лекови за медицинску
употребу; хемијски препарати за фармацеутску
употребу; лекови за људску употребу; хемијски
препарати за медицинску употребу; фармацеутски
препарати.
(210) Ж- 2022-1337
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(220) 18.07.2022.
(442) 30.02.0001.

(511) 5
фармацеутски препарати; хемијскофармацеутски препарати; лекови за медицинску
употребу; хемијски препарати за фармацеутску
употребу; лекови за људску употребу; хемијски
препарати за медицинску употребу; фармацеутски
препарати.
(210) Ж- 2022-1339

(220) 19.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol
Industrial Estate, Limassol, CY
(740) Павловић Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша
16/III-10, 11000, Београд
(540)

Refetib
(511) 5
фармацеутски препарати; хемијскофармацеутски препарати; лекови за медицинску
употребу; хемијски препарати за фармацеутску
употребу; лекови за људску употребу; хемијски
препарати за медицинску употребу; фармацеутски
препарати.
(210) Ж- 2022-1341

(220) 19.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol
Industrial Estate, Limassol, CY
(740) Павловић Ј. Зорица, адвокат, Кнеза Милоша
16/III-10, 11000, Београд
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Ж
(731) Društvo sa ograničenom odgovornošću NIVA
Žabalj, Чурушка 54, 21230, Жабаљ, RS
(540)

Sutirem
(511) 5
фармацеутски препарати; хемијскофармацеутски препарати; лекови за медицинску
употребу; хемијски препарати за фармацеутску
употребу; лекови за људску употребу; хемијски
препарати за медицинску употребу; фармацеутски
препарати.
(210) Ж- 2022-1342

(220) 19.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) BOO d.o.o. Jagodina, Браће Југовића 3, 35000,
Јагодина, RS
(740) Братић Јанковић Милена, Вожда Карађорђа
100/Л, 18000, Ниш
(540)

(531) 03.07.06; 03.07.24; 27.03.03; 27.05.01; 27.05.12;
27.05.17; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) 3
вата, блазнице, улошци за породиље.
5 фластери, материјал за завијање, а нарочито:
медицинска вата, калико завоји, стерилне газе и
компресе, памучна газа.
10 еластични завоји, медицинске чарапе за вене,
маске.
(210) Ж- 2022-1344

(531) 07.01.24; 27.03.15; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) бела, црвена, црна.
(511) 17 материјали за звучну изолацију; изолациони
материјали за, задржавање топлоте; изолациони
материјали; изолациони филц; супстанце за
изоловање грађевина од влаге; фолије од метала за
изолацију; металне фолије за изолацију; изолационе
траке.
19 слеме крова, спој кровних равни; кровна шиндра;
кровни олуци, неметални; кровни опшиви за
избацивање, воде, неметални; кровни покривачи,
неметални; битуменске облоге, премази за кровове;
кровови, неметални.
35 малопродаја и великопродаја следећих роба:
слеме крова, спој кровних равни, кровна шиндра,
кровни олуци, неметални; кровни опшиви за
избацивање воде, неметални; кровни покривачи,
неметални; битуменске облоге, премази за кровове;
кровови, неметални; материјали за звучну изолацију;
изолациони материјали за задржавање топлоте;
изолациони материјали; изолациони филц; супстанце
за изоловање грађевина од влаге; фолије од метала за
изолацију; металне фолије за изолацију; изолационе
траке.
(210) Ж- 2022-1343

ЗИС / RS / IPO

(220) 15.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Tijana Faćol PR proizvođač alkoholnih pica
L&H craft Subotica, Јоргованска 14, 24000,
Суботица, RS
(740) Ива Грос, Сенћански пут 4/13, 24000, Суботица
(540)

(531) 24.17.08; 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.24
(511) 33 алкохолна пића, изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака; џин.
(210) Ж- 2022-1345

(220) 19.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) Swissôtel Management GmbH, Ibis Zürich
Messe Airport, Heidi Abel-Weg 5, 8050 , Zürich, CH
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

SWISSÔTEL

(220) 15.07.2022.
(442) 30.02.0001.
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Ж
(511) 36
послови везани за непокретности;
управљање непокрекностима; администрација везана
за непокретности; управљање становима или вилама;
услуге управљања становима, зградама и стамбеним
некретнинама; управљање зградама [услуге везане за
непокретности]; управљање стамбеним зградама;
управљање финансијама и некретнинама у вези са
становима и смештајем, као што су хотели, мотели,
хотелски комплекси, апартмани, стамбени хотели,
туристички домови и други стамбени објекти за
викендице и кампове; продаја и изнајмљивање
смештаја, апартмана, студија, соба у хотелским
објектима, хотелских комплекса, стамбених хотела и
других стамбених зграда за боравак током одмора и
кампове за одмор; изнајмљивање и управљање
смештајем за друге; изнајмљивање некретнине на
бази тајм шера, услуге управљања и изнајмљивања
тајм шер некретнина; услуге подршке и саветовања у
области некретнина; управљање и рад брендираних
резиденција; управљање и управљање апартманима и
вилама са продуженим боравком; изнајмљивање
станова; изнајмљивање и обезбеђивање канцеларија,
пословног простора и радних простора за колективну
или индивидуалну употребу; изнајмљивање и
обезбеђивање заједничких радних просторија или
радних простора који ће се делити; изнајмљивање
намештених канцеларија; услуге пословног и
пројектног
финансирања;
информативне,
саветодавне и консултантске услуге у вези са свим
горе наведеним услугама; све претходно наведене
услуге које се пружају електронски или онлајн из
рачунарске базе података или путем интернета.
(210) Ж- 2022-1347

(220) 20.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) EQRx International, Inc. (Delaware
corporation), 50 Hampshire Street, 02139, Cambridge,
Massachusetts, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2022-1348

(220) 20.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) EQRx International, Inc. (Delaware
corporation), 50 Hampshire Street, 02139, Cambridge,
Massachusetts, US
(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7, 11000,
Београд
(540)

AUMSEQA
(511) 5 фармацеутски препарати.
(210) Ж- 2022-1349

(220) 20.07.2022.
(442) 30.02.0001.
(731) DOO za preradu i konzerviranje mleka
Mlekara Leskovac, Текстилна 97, 16000, Лесковац,
RS
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.02; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.04
(591) плава, тегет, бела.
(511) 29 млеко и млечни производи.
30 посластица од сира преливена чоколадом.

EQJUBI
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА ЖИГОВА\Publications of
Trademarks Applications
16.07.2022. - 15.08.2022. године
Ппенос права
За пријаву жига бр. Ж- 2015/507 извршен је
пренос на DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA
CRVENKA, Маршала Тита 245, 25220, 25220
Црвенка, RS;
За пријаву жига бр. Ж- 2015/508 извршен је
пренос на DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA
CRVENKA, Маршала Тита 245, 25220, 25220
Црвенка, RS;
За пријаву жига бр. Ж- 2015/651 извршен је
пренос на DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA
CRVENKA, Маршала Тита 245, 25220, 25220
Црвенка, RS;

ЗИС / RS / IPO

Промена имена/адресе
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2015/507 промењена је у Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju konditorskih proizvoda
Banini Kikinda, Николе Тесле 5, 23300 Кикинда, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2015/508 промењена је у Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju konditorskih proizvoda
Banini Kikinda, Николе Тесле 5, 23300 Кикинда, RS;
Име или адреса подносиоца пријаве жига број
Ж- 2015/651 промењена је у Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju konditorskih proizvoda
Banini Kikinda, Николе Тесле 5, 23300 Кикинда, RS;

103

Гласник интелектуалне својине 2022/8
Intellectual Property Gazette 2022/8

Ж

РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks
(111) 82833
(210) Ж- 2021-2199

(181) 21.12.2031.
(220) 21.12.2021.
(151) 18.07.2022.

(300) 083697 02.07.2021. JM.
(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

INDER
(511) Кл. 7: машине, машински алат, електрични алати;
мотори и погонске машине, осим за копнена возила;
машинске спојнице и трансмисиони елементи, осим за
копнена возила; пољопривредне справе, осим ручних
алата који се покрећу ручно; инкубатори за јаја;
аутоматске машине за продају; мотори за чамце;
електрични мотори за чамце; погонске машине за чамце;
генератори електричне енергије који се могу користити и
као електромотори за возила.
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
пренос,
пребацивање,
трансформацију, акумулацију, регулацију или
контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање, пренос,
репродукцију или обраду звука, слике или података;
снимљени медији који се могу преузети, рачунарски
софтвер, празни дигитални или аналогни медији за
снимање и чување података; механизми за апарате
који се покрећу новцем; регистарске касе, уређаји за
рачунање; рачунари и периферни рачунарски
уређаји; ронилачка одела, ронилачке маске, чепови
за уши за рониоце, штипаљке за нос за рониоце и
пливаче, рукавице за рониоце, апарати за дисање за
пливање под водом; апарати за гашење пожара;
навигациони апарати за чамце; интерфејси за
рачунаре; рачунарски програми за пројектовање
корисничког
интерфејса;
бежично
повезани
електрични батеријски уређаји са уграђеним
софтвером и фирмвером који се могу ажурирати на
даљину за чување и пражњење сачуване електричне
енергије; бежично повезани електрични батеријски
уређаји са уграђеним софтвером и фирмвером који
се могу ажурирати на даљину за чување и пражњење
сачуване електричне енергије која долази од или ка
електричној мрежи или другом извору генерисања
електричне
енергије
за
стабилизацију
и
104

задовољавање потреба за електричном енергијом и
циљева потрошње; рачунарски софтвер за праћење,
оптимизацију, и регулисање чувања и пражњења
сачуване електричне енергије ка и од датих бежично
повезаних
електричних
батеријских
апарата;
батерије које снабдевају електричном енергијом
моторе електричних возила; конектори за електричну
енергију који се монтирају на зид за пуњење
електричних
возила;
мобилни
утикачи
са
конекторима за електричну енергију за пуњење
електричних возила; софтвер који се може преузети
у виду мобилних апликација за праћење количине и
стања електричне енергије у возилима, и даљинску
контролу возила; софтвер који се може преузети у
виду софтвера за оперативни систем возила;
навигациони апарати за возила (путни рачунари);
уређаји за лоцирање и проналажење возила који су
програмирани тако да користе глобални систем
позиционирања (гпс) и мобилне телекомуникације;
радио апарати за возила; апарати против провала;
пуњачи за батерије за употребу са батеријама за
возила; бежични примопредајници који укључују
технологију прикупљања и приказивања за статус и
праћење свих врста возила у локалном окружењу;
батерије, електричне, за возила; опрема за
безбедност возила, наиме, електронски уређаји за
праћење притиска у гумама; пуњачи за мобилне
телефоне за употребу у возилима; делови за моторе
возила, наиме, термостати; аудио опрема за возила,
наиме, стерео уређаји, звучници, појачала,
еквилајзери, скретнице и кућишта за звучнике;
бежични звучници; аудио звучници, стерео уређаји;
рачунарски софтвер који се може преузети за
контролисање аудио уређаја; усб портови за пуњење
за употребу у возилима; бежични контролери за
даљинско праћење и контролу функције и статуса
других електронских, електричних, и механичких
уређаја или система, наиме, батерија, безбедности,
осветљења, система за праћење и безбедност;
системи за праћење, безбедност, и лоцирање возила,
који се састоје од антене или радио одашиљача који
се уграде у возила; аудио опрема за возила, наиме,
звучници
за
аутомобилске
аудио
системе;
навигациони инструменти за возила (путни
рачунари); батерије за возила; електрични апарати,
наиме станице за пуњење електричних возила;
анализатори мотора возила помоћу рачунара;
продужни каблови за употребу са возилима; струјни
адаптери за употребу са возилима; струјни каблови
за употребу са возилима; струјни адаптери;
водонепропусни поклопци за струјне адаптере.
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Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху
или води; чамци; структурни делови чамаца; трупови
чамаца; осовине за пропелер за чамце; кормила за чамце;
стеге за чамце; навлаке прилагођене за бродове и
поморска возила; кутије за складиштење посебно
прилагођене за чамце; бумови за бродове; брегасте битве
за чамце; бокобрани за чамце; куке за бокобране за
бродове; дизалице за утовар на бродове; клинови за
чамце; куке за чамце; чамци налик кајаку; бродски
пропелери; руда кормила; заштита против трења за
чамце; одбојници за пловила.
Кл. 37: грађевинске услуге; услуге инсталирања и
поправљања возила; вађење руде, бушење нафте и гаса;
уградња, одржавање, поправка и надоградња бежично
повезаних електричних батеријских уређаја и саветовање
у вези са тим, за чување и пражњење сачуване електричне
енергије за стабилизацију и испуњавање потреба за
електричном енергијом и циљева њеног коришћења;
пружање услуга одржавања и поправки возила;
консултације о поправци возила; консултације о
одржавању возила; услуге пуњења батерија возила; услуге
прилагођавања возила, наиме, израда возила према
жељама купца; услуге станице за пуњење возила;
поправка и одржавање возила; детаљно чишћење возила;
сервисне станице за возила; фарбање возила; услуге
станица за пуњење електричних возила; услуге
управљања возним парком у виду одржавања возних
паркова; дизајн, развој и производња специјализованих
електричних аутомобилских возила; одржавање, сервис и
поправка специјализованих електричних аутомобилских
возила; услуге умотавања бродова пластичном амбалажом
ради обезбеђења и заштите; консултантске услуге у
области преуређења, реновирања, ремонта и поправки
јахта и бродова; преуређење, реновирање, поправка и
сервис јахти и бродова.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање и
пројектовање у вези са истим; услуге индустријских
анализа, индустријских истраживања и индустријског
дизајна; услуге контроле квалитета и утврђивања
аутентичности; пројектовање и развој рачунарског
хардвера и софтвера; надгледање возила како би се
осигурало правилно функционисање; даљинско
надгледаењ
функционисања,
перформанси,
и
ефикасности електричних возила; пружање софтвера,
који се не може преузети, за предиктивну анализу
пуњења и одржавања електричних возила, и
предиктивну анализу потреба купаца; услуге
инжењерског дизајна; консултације у вези са развојем
производа; саветодавне услуге у области дизајнирања
возила за друге; саветовање у области инжењерства;
надгледање
бежично
повезаних
електричних
батеријских уређаја са уграђеним фирмвером и
софтвером за чување и пражњење електричне енергије
како би се осигурало правилно фукнционисање и
програмирање за задовољавање потреба за електричном
енергијом и циљева потрошње; дизајнирање система
ЗИС / RS / IPO

Ж
електричних батерија који се састоје од бежично
повезаних електричних батеријских уређаја и пратећег
софтвера, све то за чување и пражњење сачуване
електричне енергије, у сврху оптимизације ефикасности
дизајна, програмирања и конфигурације датих система и
са њима повезане саветодавне услуге; услуге софтвера у
виду сервиса (саас) који садржи софтвер за надгледање,
оптимизацију, и регулисање чувања и пражњења
сачуване електричне енергије ка и од бежично повезаних
електричних батеријских уређаја; пружање онлајн
софтвера који се не може преузети за надгледање,
оптимизацију, и регулисање чување и пражњења
сачуване електричне енергије ка и од бежично повезаних
електричних батеријских уређаја; управљање софтвером
и фирмвером који је уграђен у бежично повезане
електричне батеријске уређаје за чување и пражњење
сачуване електричне енергије програмирањем и
конфигурисањем софтвера за електричне батеријске
уређаје; инсталација, одржавање, поправка и
унапређивање рачунарског софтвера и фирмвера који се
даљински ажурирају, а уграђени су у бежично повезане
електричне батеријске уређаје, и услуге саветовања у
вези са тим, за чување и пражњење сачуване електричне
енергије за стабилизацију и задовољавање потреба за
електричном енергијом и циљева потрошње; услуге
прегледа возила за нова и коришћена возила за особе
које купују или продају своја возила; услуге прегледа
оштећења моторних возила; услуге прегледа возила;
услуге дизајнирања делова за моторна возила; услуге
надгледања возног парка из безбедносних разлога;
услуге враћања украдених возила; софтвер за управљање
возним парком који се не може преузети; софтвер за
управљање куповином, финансијама, лизингом,
осигурањем, безбедношћу, заштитом и дијагностиком
возила, који се не може преузети.
(111) 82834
(210) Ж- 2022-156

(181) 02.02.2032.
(220) 02.02.2022.
(151) 19.07.2022.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)
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Ж
(531) 01.15.09; 24.01.15; 24.01.17; 24.09.05; 25.05.03;
25.07.20; 26.01.04; 26.03.23; 26.04.07; 26.04.10;
26.04.12; 26.11.09; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.15
(591) црна, бела, зелена, тиркизна, сребрна, сива, плава.
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче, шибице.
(111) 82835
(210) Ж- 2022-143

(181) 24.01.2032.
(220) 24.01.2022.
(151) 19.07.2022.
(732) SIMEX ORGINAL DOO SUBOTICA,
Сегедински пут 80, Суботица, RS
(540)

LOZINKA
(511) Кл. 33: алкохолна пића, изузев пива.

(511) Кл. 3: немедицински козметички препарати;
препарати од колагена за козметичке сврхе;
козметички препарати за негу коже; препарати за
негу ноктију; лосиони за козметичке сврхе;
козметичке креме; лосиони за косу.
Кл. 5:
фармацеутски препарати; колаген за
медицинску употребу; сирупи за фармацеутску
употребу; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини; витамински препарати;
дијететски суплементи за људе; минерални додаци
исхрани; витамински препарати и дијететски
суплементи који се састоје од витамина; додаци
исхрани; медицински препарати за раст косе;
фармацеутски препарати за негу коже; лосиони за
фармацеутску употребу.
Кл. 35:
оглашавање; онлајн оглашавање на
рачунарској мрежи; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима у
избору производа и услуга; услуге малопродаје или
велепродаје фармацеутских препарата.
(111) 82837
(210) Ж- 2021-2113

(181) 02.12.2031.
(220) 02.12.2021.
(151) 19.07.2022.
(732) Privredno društvo za proizvodnju čokolade,
bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка
65б, Београд, RS
(540)

(111) 82836
(210) Ж- 2022-234

(181) 10.02.2032.
(220) 10.02.2022.
(151) 19.07.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

(531) 08.01.19; 08.01.22; 11.03.09; 25.01.01; 25.01.05;
25.07.07; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, бела, црна, браон, смеђа, беж, жута,
наранџаста, бордо, окер
(511) Кл. 30: медењак са шећерном глазуром и какао
преливом.
(111) 82838
(210) Ж- 2021-2273
(531) 01.13.01; 01.13.10; 05.05.19; 05.05.20; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.12; 29.01.15
(591) тамно плава, светло плава, црвена, тамно
наранџаста, светло наранџаста, жута, зелена, розе,
љубичаста, бела.
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(181) 31.12.2031.
(220) 31.12.2021.
(151) 19.07.2022.
(732) VINARIJA GRUMEN DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD,
Народног фронта 21ц1, 21000, Нови Сад, RS
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(740) Андреј Прекајски, адвокат, Светозара
Марковића 67/1, 11000, Београд
(540)

GRUMEN
(511) Кл. 32: пиво; безалкохолна пића; безалкохолна
вина; безалкохолна пива; безалкохолни концентрати
за прављење напитака; воде [пића]; воћни сокови;
газирана безалкохолна пића; газирана вода;
енергетска пића; коктели, безалкохолни; минералне
и содне воде; сирупи за пића.
Кл. 33: вино; пенушава вина; напици на бази вина;
пића од вина, воћног сока и газиране воде; алкохолна
пића (изузев пива); алкохолна енергетска пића;
аперитиви; бренди; бурбон; бурбон виски; вермут;
виски; водка; воћни ликери; горка алкохолна пића битери; готови алкохолни коктели; жестока пића;
коктели; ликери; рум; ракија; сангрија; узо; џин.
Кл. 35: услуге малопродаје и велепродаје У вези са
следећом робом: пиво, безалкохолна пића,
безалкохолна вина, безалкохолна пива, безалкохолни
концентрати за прављење напитака, воде [пића],
воћни сокови, гази рана безалкохолна пића, газирана
вода, енергетска пића, коктели, безалкохолни,
минералне и содне воде, сирупи за пића, вино,
пенушава вина, напици на бази вина, пића од вина,
воћног сока и газиране воде, алкохолна пића (изузев
пива), алкохолна енергетска пића, аперитиви,
бренди, бурбон, бурбон виски, вермут, виски, водка,
воћни ликери, горка алкохолна пића - битери, готови
алкохолни коктели, жестока пића, коктели, ликери,
рум, ракија, сангрија, узо, џин; оглашавање;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику (рау рег click оглашавање); непосредно
оглашавање путем поште; оглашавање и промотивна
продаја услуга; оглашавање путем банера; рекламне,
маркетиншке и услуге оглашавања; рекламне услуге
и оглашавање; дељење рекламног, маркетиншког и
материјала за оглашавање; рекламне услуге и
оглашавање преко телевизије, радија или поште;
услуге аукцијске продаје путем интернета; пружање
пословних информација путем Интернет странице;
рекламирање; истраживање у вези са рекламирањем;
рекламирање на рачунарској мрежи; рекламирање
преко интернета; рекламирање преко телевизије;
рекламирање преко плаката; услуге рекламирања У
штампи; рекламирање и маркетиншке услуге преко
интернета; рекламирање преко
електронских
рекламних паноа; рекламирање преко мобилних
телефонских мрежа.
Кл. 43: услуге ресторана; обезбеђивање хране, пића
и повременог смештаја за госте; припрема хране и
пића.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 82839
(210) Ж- 2022-220

(181) 08.02.2032.
(220) 08.02.2022.
(151) 19.07.2022.
(732) Агенција за заштиту животне средине,
Жабљачка 10А, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.13.15; 01.15.11; 02.09.19; 03.09.01; 06.03.14;
15.09.25; 19.11.04; 19.13.01; 20.05.07; 29.01.15
(591) плава, бела, зелена, црвена, сива, црна, жута,
браон, љубичаста.
(511) 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) 82840
(210) Ж- 2022-221

(181) 08.02.2032.
(220) 08.02.2022.
(151) 19.07.2022.
(732) Агенција за заштиту животне средине,
Жабљачка 10А, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.09; 05.01.16; 07.01.09; 24.15.03; 24.15.11;
29.01.14
(591) жута, црвена, зелена, сива.
(511) 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) 82841
(210) Ж- 2021-2271

(181) 31.12.2031.
(220) 31.12.2021.
(151) 20.07.2022.
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Ж
(732) Милица Лепојевић, Браничевска 20,
11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.01.02; 01.01.15; 04.05.21; 25.01.05; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08
(591) бела, црна, златна
(511) Кл. 39: амбалажирање и складиштење робе и
пакета; амбалажирање предмета по наруџбини и
спецификацијама других; амбалажирање робе за
продају; достава пакета путем курирске службе;
достава и прослеђивање писама и пошиљака; достава
писама, дописа, магазина, пакета, пошиљака, новина,
терета и робе; достава поклон-корпи са предметима
одабраним према одређеној прилици или теми;
достава порука уз балоне и иновативне презентације;
достава поште путем курирске службе; консултантске
услуге у вези са путовањима; консултантске услуге које
се односе на превоз, паковање, и складиштење робе;
координација путних аранжмана за појединце и за
групе; паковање поклона.
Кл. 40: дизајнерско штампање за друге; израда
прототипова нових производа за друге; штампање
имена и логотипа компаније по наруџби за
промотивне и рекламне потребе на производима
других; штампање рекламног материјала; штампање
слика на предметима; штампање украсних узорака на
украсни папир за умотавање.
Кл. 41: анализирање резултата образовних тестова и
података за друге; вођење забавних догађаја;
вођење забавних догађаја, културних догађаја,
спортских догађаја уживо, образовних догађаја, и
забавних и културних активности; вођење забавних
догађаја уживо и филмских фестивала; вођење
културних догађаја; вођење курсева за
оспособљавање, образовање и обуку за младе и
одрасле; вођење образовних догађаја; вођење
образовних конференција; вођење образовних
курсева; вођење радионица за обуку; вођење
радионица и семинара на тему личне свести;
вођење радионица и семинара на тему самосвести;
вођење семинара за обуку; вођење такмичења на
интернету; договарање, реализација и организација
конференција;
договарање,
реализација
и
организација конгреса; договарање, реализација и
организација семинара; договарање, реализација и
организација семинара, предавања, презентација и
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симпозијума у вези са подучавањем језика; додатно
образовање; електронско издаваштво; забава путем
телевизије засноване на интернетском протоколу;
забавне и културне активности; забавне и спортске
активности; издавање мултимедијалног материјала онлајн; издавање рекламног материјала за потребе забаве
и подучавања; информације из области забаве и
разоноде; информације које се односе на образовање и
забаву; консултантске услуге које се односе на
образовање и обуку; консултантске услуге које се
односе на образовање и обуку руководства и особља;
консултантске услуге које се односе на обуку;
консултантске услуге које се односе на обуку и
усавршавање; консултантске услуге које се односе на
обуку, усавршавање и образовање; консултантске
услуге у вези са уређивањем; консултантске услуге у
вези са образовањем; консултантске услуге у области
забаве; консултантске услуге у области забаве које се
пружају путем интернета; консултантске услуге у
области образовања и забаве које се пружају путем
позивних центара и дежурних телефонских линија;
консултантске услуге у области образовања, обуке и
усавршавања, и забаве које се пружају путем позивних
центара и дежурних телефонских линија; курсеви
стратешког планирања у вези са оглашавањем,
промоцијом, маркетингом и пословањем; образовање и
забава у области пословног управљања; образовне и
забавне активности које се пружају у вези са
крстарењима и излетима; образовне услуге у виду
тренинга; образовне и забавне услуге; обука за одрасле;
обука и усавршавање за развој људских ресурса,
тимова и организација; обука на пољу личног развоја;
организација и вођење културних и рекреативних
активности; организација и договарање музичких
догааја и других културних и уметничких догађаја;
организација и представљање наступа уживо;
организација и представљање приредби, такмичења,
игара, концерата и забавних догађаја; организација и
пружање услуга игара и такмичења путем интернета;
организовање забавних приредби; организовање
забавних догађаја; организовање и вођење
конференција; организовање и вођење конгреса;
организовање и вођење образовних форума уживо;
организовање и вођење радионица [обука];
организовање игара; организовање игара и такмичења;
организовање игара и такмичења путем интернета;
организовање изложби, семинара и конференција;
организовање изложби, конгреса, семинара и
конференција за културне и забавне потребе;
организовање и реализација дневних курсева за
одрасле; организовање и реализација забавних,
спортских и културних активности; организовање и
реализација игара; организовање и реализација
колоквијума, конференција и конгреса; организовање и
реализација колоквијума, конференција, конгреса,
семинара, симпозијума радионица за обуку;
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организовање и реализација конвенција; организовање
и реализација конференција и конгреса; организовање и
реализација конференција и семинара; организовање и
реализација конференција, конвенција и изложби за
културне или образовне потребе; организовање и
реализација конференција, конвенција, образовних
изложби, часова, предавања, семинара и радионица за
обуку; организовање и реализација конференција,
конгреса и симпозијума; организовање и реализација
конференција, конгреса, концерата, симпозијума,
семинара, курсева обуке, часова и предавања;
организовање и реализација конференција, конгреса,
семинара и радионица за обуку; организовање и
реализација
конференција,
конгреса,
семнара,
симпозијума, курсева обуке, часова и предавања;
организовање и реализација конференција, конгреса,
симпозијума и семинара; организовање и реализација
курсева за обуку; организовање и реализација
образовних конференција; организовање и реализација
пословних конференција; организовање и реализација
предавања; организовање и реализација радионица,
туторијала, семинара и конференција; организовање и
реализација састанака у области забаве; организовање и
реализација састанака у области образовања;
организовање и реализација семинара и радионица за
обуку; организовање и реализација семинара, конгреса,
конференција и симпозијума; организовање и
реализација семинара, конференција и изложби за
културне и образовне потребе; организовање и
реализација семинара, конференција, курсева за обуку
и усавршавање; организовање и реализација семинара,
радионица [образовних], конгреса, колоквијума,
курсева учења на даљину и изложби за културне
потребе; организовање и реализација спортских и
културних догађаја; организовање и реализација
спортских такмичења; организовање и реализација
такмичења [образовање или забава]; организовање и
реализација туторијала; организовање конгреса и
конференција за културне и образовне потребе;
организовање културних догађаја; организовање
курсева обуке; организовање образовних догађаја;
организовање образовних, забавних, спортских и
културних догааја; организовање образовних и
забавних догађаја за особље и руководиоце;
организовање обука; организовање, продукција,
представљање и вођење музичких концерата,
фестивала, турнеја и других музичких и културних
наступа, догађаја и активности; организовање
професионалних радионица и курсева за обуку;
организовање семинара; организовање семинара и
конференција; организовање симпозијума и радионица
за обуку; организовање спортских и културних
догађаја; организовање такмичења за образовање или
забаву; организовање такмичења или других спортских
и културних догађаја у добротворне сврхе;
организовање такмичења и свечаности доделе награда;
ЗИС / RS / IPO

Ж
организовање такмичења [образовних или забавних];
писање и објављивање текстова, осим у рекламне
сврхе; писање песама; писање сценарија, изузев за
рекламне сврхе; писање текстова; пословна обука;
пословно образовање; практична настава [обука путем
демонстрације]; припрема и вођење семинара;
професионално саветовање у вези са образовањем и
обуком; пружање забаве; пружање информација у вези
са забавом, музиком, наступима уживо и забавним
догађајима; пружање курсева обуке; услуге за
рекреацију и разоноду; услуге консултација и
информисања које се односе на договарање,
реализацију и организацију конгреса; услуге
консултација и информисања које се односе на
договарање, реализацију и организацију конференција;
услуге консултација и информисања које се односе на
договарање, реализацију и организацију радионица за
обуку; услуге лингвистичког образовања и обуке;
услуге мајстора церемоније за забаве и посебна
догађања.
(111) 82842
(210) Ж- 2020-1339

(181) 11.08.2030.
(220) 11.08.2020.
(151) 20.07.2022.

(300) 07410/2020 29.05.2020. CH.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY and
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO.,
LTD., 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR i 75
Yulgok-ro Jongno-gu, Seoul, KR
(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

HYUNDAI
(511) Кл. 9: реостати; електрични релеји; затварачи
електричног кола; трансформатори; електрични
претварачи; високонапонски прекидачи струјног
кола; машине за дистрибуцију електричне енергије;
прекидачи струјног кола ниског и средњег напона;
прекидачи струјног кола; сензори за моторе; мерачи
(инструменти за мерење); сензори притиска у
гумама; разводне табле; разводни ормани; соларне
батерије; панели са соларним ћелијама; соларни
модули; соларни модули за производњу енергије;
произвођачи соларне енергије; роботски електрични
контролни апарати; лабораторијски роботи; роботи;
софтвер за управљање роботима; рачунарски
софтвер који се може преузети за управљање
кретањем брода; радарски преносници; радарски
пријемници; радарски системи; бродски радари и
компоненете; сателити за пренос сигнала; уређаји за
глобално позиционирајући систем; комуникационе
машине и инструменти за бродове; апарати за пренос
комуникације; системи аутоматског пилота за
бродове; електронске и електричне инсталације
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Ж
видео надзора; глобално позиционирајући (ГПС)
навигациони уређаји; апарати за складиштење
енергије који се састоје од батерија; софтвер за
апликације за паметне телефоне; навигациони
уређаји за возила; сензори, рачунарски хардвер за
аутомобиле; рачунарски софтвер за аутомобиле;
апарати за упозоравање на чеони судар; електронске
контролне јединице; камере за аутомобиле; сензори
за детекцију покрета; сензори за утврђивање
убрзања; сензори за мерење убрзања за аутомобиле;
сензори удаљености; мерни уређаји за одређивање
раздаљине између аутомобила; бочни сензори
удаљености за аутомобиле; бочни сензори
безбедности за аутомобиле; контролни апарати за
електронске аутомобилске сензоре; радарски сензори
за процесор сигнала сензора аутомобила и
контролних апарата; уређаји за електронско кочење у
случају нужде за аутомобиле; електронски уређаји за
темпомат за аутомобиле; електронски помоћни
уређаји за темпомат за аутомобиле; електронски
уређаји за помоћ при паркирању аутомобила;
електрични уређаји за безбедносни надзор; АВН
(аудио-видео навигацијски) софтвер за једноставна
плаћања у возилу; апликације за паметне телефоне
(софтвер) за једноставна плаћања у возилу;
апликације за паметне телефоне (софтвер) које се
могу повезати на системе у возилу; пуњачи за
електричне батерије; батерије; црне кутије за
аутомобиле (апарати за снимање података);
платформа за рачунарски софтвер за интегрисану
контролу аутоматске вожње аутомобила; програм за
апликације за паметне телефоне за дељење вожње
аутомобилом; софтвер за апликације за паметне
телефоне за резервацију изнајмљивања возила;
софтвер за апликације за паметне телефоне за
информационе сервисе у вези са историјом
информација о вожњи, управљањем локацијама за
паркирање, информацијама о вожњи, управљањем
статусом возила и продајним материјалом;
рачунарска опрема; компоненте рачунарских
система; дигитализатори.
(111) 82843
(210) Ж- 2021-205

(181) 08.02.2031.
(220) 08.02.2021.
(151) 20.07.2022.
(732) Lyle & Scott Limited, Third Floor, Kent House,
14-17 Market Place, W1W 8AJ, London, GB
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)
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(531) 03.07.01; 03.07.16
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске
коже; пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и
сунцобрани; штапови за ходање; бичеви, сарачка и
седларска опрема; огрлице, поводци и одећа за
животиње.
Кл. 25:
одећа, обућа, покривала за главу.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
(111) 82844
(210) Ж- 2022-121

(181) 28.01.2032.
(220) 28.01.2022.
(151) 20.07.2022.
(732) Пантелић Душица, Његошева 30,
11000, Београд, RS
(740) Марко Белић, адвокат, Господар Јевремова 47,
11000, Београд - Стари Град
(540)

(531) 26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.12; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела.
(511) Кл. 44: услуге анализе узорака крви пацијената
у медицинским лабораторијама; услуге анализе
узорака узетих од пацијената у медицинским
лабораторијама; услуге лабораторијске анализе у
вези са лечењем особа; услуге медицинске анализе у
медицинским лабораторијама у вези са лечењем
особа; услуге медицинских анализа за потребе
дијагностике и лечења које пружају медицинске
лабораторије; медицинске услуге.
(111) 82845
(210) Ж- 2022-170

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 20.07.2022.

(300) 37063 26.01.2022. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

FORWARD BREEZE
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
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дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(111) 82846
(210) Ж- 2022-171

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 20.07.2022.

(300) 37061 26.01.2022. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

FORWARD BLOSSOM
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(111) 82847
(210) Ж- 2022-172

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 20.07.2022.

(300) 37065 27.01.2022. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

L&M FORWARD SUMMER
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
ЗИС / RS / IPO

Ж
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(111) 82848
(210) Ж- 2022-173

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 20.07.2022.

(300) 37052 26.01.2022. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

FORWARD TROPICAL
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(111) 82849
(210) Ж- 2022-174

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 20.07.2022.

(300) 36607 26.10.2021. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

FORWARD SPLASH
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
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Ж
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(111) 82850
(210) Ж- 2022-175

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 20.07.2022.

(300) 37068 27.01.2022. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

L&M FORWARD PASSION
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(111) 82851
(210) Ж- 2022-176

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 20.07.2022.

(300) 37056 26.01.2022. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(111) 82852
(210) Ж- 2022-177

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 20.07.2022.

(300) 37059 26.01.2022. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

FORWARD FRESH
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(111) 82853
(210) Ж- 2022-109

(181) 27.01.2032.
(220) 27.01.2022.
(151) 21.07.2022.
(732) Иво Модић, Авијатичарска бр. 13,
21000, Нови Сад, RS
(740) Кристиан Далеа, адвокат, Светозара Марковића
81а, 11000, Београд
(540)

FORWARD GARDEN
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
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(511) Кл. 35: услуге односа са јавношћу; консултантске
услуге које се односе на оглашавање; пословно
саветовање који се односи на оглашавање; прикупљање
података које се односе на информационе технологије;
пружање података који се односе на истраживање
тржишта; рекламне, промотивне и услуге односа са
јавношћу; саветовање које се односе на пословно
планирање; саветовање које се односи на пословно
оглашавање; услуге истраживања које се односе на
рекламирање и маркетинг; услуге пословног саветовања
које се односи на маркетинг; услуге тржишног
истраживања које се односе на навике у коришћењу
интернета; управљање брендом; позиционирање бренда;
оријентација бренда; услуге стварања бренда; рекламне
услуге за стварање корпоративног идентитета и
идентитета бренда; развијање промотивних кампања за
пословне делатности; маркетинг у оквиру издавања
софтвера; оптимизација саобраћаја са Интернет
странице; индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене
или
намене
оглашавања;
маркетинг;
компјутерско управљање подацима; прикупљање
информација у компјутерске базе података; системација
информација у компјутерским базама података,
консултације у вези са пословном стратегијом;
консултације о стратегији комуникације у рекламирању;
планирање
маркетиншких
стратегија;
развој
маркетиншких стратегија и концепата; развој пословне
стратегије; услуге стратегије брендирања; развој и
спровођење маркетиншких стратегија за друге;
стратегија друштвених медија и маркетиншко
саветовање; консултантске и саветодавне услуге на пољу
пословне стратегије; стручне услуге о пословној
ефикасности; пружање савета из области пословне
ефикасности; саветодавне услуге које се односе на
управљање пословним ризицима; агенције за увоз и
извоз робе; услуге агенције за увоз-извоз робе.
Кл. 41: образовне услуге; едукација у области
информационих
технологија,
информационе
безбедности, маркетинга, креативне индустрије,
обучавање особља из области регрутовања, људских
ресурса и руковођења пословањем; основно и
напредно оспособљавање за развој људских ресурса;
обука и усавршавање за развој људских ресурса,
тимова и организација; обука и усавршавање за
развој људских ресурса.
Кл. 42:
пројектовање и коришћење системског
софтвера; пројектовање и одржавање интернет
страница; пројектовање и развој телекомуникационих
мрежа;
пројектовање
оперативног
системског
софтвера; пројектовање рачунарског хардвера;
пројектовање и развој оперативног системског
софтвера; пројектовање и развој рачунарског хардвера
и софтвера; услуге саветовања о пројектовању и развоју
рачунарског хардвера; консултантске услуге у области
науке, инжењеринга и информационе технологије;
консултантске и информативне услуге које се односе на
ЗИС / RS / IPO

Ж
архитектуру
и
инфраструктуру
информационе
технологије; консултантске услуге које се односе на
дизајн и развој информационе и комуникационе
технологије; услуге информационе безбедности у виду
заштите
и
опоравка
рачунарских
података;
консултантске услуге у области софтвера за
безбедност; дизајн и развој програма за безбедност на
Интернету; стручно саветовање које се односи на
рачунарску безбедност; одржавање рачунарског
софтвера који се односи на безбедност и превенцију
ризика код рачунара; услуге бре нд дизајна; развој
рачунарских платформи; програмирање софтвера за
информационе
платформе
на
Интернету;
консултантске услуге у области дизајна, селекције,
спровођења и коришћења система рачунарског
хардвера и софтвера; саветовање о сигурности
рачунара; софтвер у виду сервиса [SaaS]; саветовање у
области рачунарског софтвера; одржавање рачунарског
софтвера;
инсталирање
рачунарског
софтвера;
изнајмљивање рачунарског софтвера; дизајнирање
рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског
софтвера; развој софтвера у оквиру издавања софтвера;
консултације о безбедности интернета; обезбеђивање
алата за претраживање [претраживача] на интернету;
електронско надгледање коришћења кредитних
картица ради откривања интернет преваре; креирање и
дизајнирање за друге индекса информација заснованих
на интернету [услуге информационе технологије];
електронско надгледање података о заштити личности
ради откривања крађе идентитета путем интернета;
услуге информационих технологија које се пружају на
бази аутсорсинга; дизајн веб сајтова; дизајн и графички
дизајн за израду веб сајтова; рачунарски дизајн веб
страница; дизајн и развој веб станица; дизајн и
креирање веб сајтова; израда, дизајн и одржавање веб
сајтова; израда и дизајн веб страница за друге.
(111) 82854
(210) Ж- 2022-43

(181) 14.01.2032.
(220) 14.01.2022.
(151) 21.07.2022.
(732) Dijamant DOO Zrenjanin, Темишварски друм
14, 23000, Зрењанин, RS
(540)

(531) 25.01.05; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06
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(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).
(181) 21.02.2032.
(220) 21.02.2022.
(151) 21.07.2022.
(732) Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd., Room
501, Building A, Block 1, Phase 1, Shenzhen
International Inno Valley, Dashi 1st Road,, Xili
Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(111) 82857
(210) Ж- 2022-284

(181) 21.02.2032.
(220) 21.02.2022.
(151) 21.07.2022.
(732) Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd., Room
501, Building A, Block 1, Phase 1, Shenzhen
International Inno Valley, Dashi 1st Road,, Xili
Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(111) 82855
(210) Ж- 2022-283

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 12: електрична возила; возила за кретање
по земљи, ваздуху, води или шинама; санке за
спашавање; дронови за испоруку; свемирска возила;
возила за кретање по води; колица; гуме за точкове
возила; ублаживачи удара за возила; опрема против
клизања за гуме возила; кочнице за возила;
роботизовани аутомобили; аутомобили без возача
[аутономни аутомобили]; самовозећи роботи за
доставу; возила са даљинским управљачем, нису
играчке; аутоматски навођени камиони [без возача]
за превоз грађевинског материјала; шасије за возила;
мотори за сувоземна возила; транспортни роботи;
беспилотни
транспортни
роботи;
самоходна
електрична возила.
(111) 82856
(210) Ж- 2021-2260

(531) 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 12: електрична возила; возила за кретање по
земљи, ваздуху, води или шинама; санке за спашавање;
дронови за испоруку; свемирска возила; возила за
кретање по води; колица; гуме за точкове возила;
ублаживачи удара за возила; опрема против клизања за
гуме возила; кочнице за возила; роботизовани
аутомобили; аутомобили без возача [аутономни
аутомобили]; самовозећи роботи за доставу; возила са
даљинским управљачем, нису играчке; аутоматски
навођени камиони [без возача] за превоз грађевинског
материјала; шасије за возила; мотори за сувоземна
возила; транспортни роботи; беспилотни транспортни
роботи; самоходна електрична возила.
(111) 82858
(210) Ж- 2021-1925

(181) 09.11.2031.
(220) 09.11.2021.
(151) 21.07.2022.
(732) PURE FRUIT d.o.o., Љермонтова 19 спрат 1
локал 6, Београд-Вождовац, RS
(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска
19/7, 11000, Београд
(540)

(181) 29.12.2031.
(220) 29.12.2021.
(151) 21.07.2022.

(300) 159552021 28.10.2021. CH.
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

DEEEP
(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.
114

(531) 24.09.01; 24.09.05; 25.01.01; 25.01.05; 25.01.06;
25.01.25; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02;
27.05.24; 27.07.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, златножута
(511) Кл. 33:
алкохолна пића изузев пива.
Кл. 35: велепродаја и малопродаја алкохолних пића
изузев пива; продаја преко интернета алкохолних
пића изузев пива.
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Кл. 39: транспортне услуге; паковање, флаширање,
умотавање и споручивање робе.
(111) 82859
(210) Ж- 2022-238

(181) 10.02.2032.
(220) 10.02.2022.
(151) 21.07.2022.
(732) DENIS BOJANIĆ PR AGENCIJA ZA
PROGRAMIRANJE BITFOREACH BEOGRAD,
Борска 13б, 11090, Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.11; 26.01.14; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.13; 29.01.15
(591) зелена, црвена, бела, црна, беж.
(511) Кл. 9: рачунарски софтвер за обрађивање
информација; апликације које се могу преузети;
апликације за мобилне уређаје који се могу преузети;
апликације за паметне телефоне које се могу
преузети; компјутерски софтвер; компјутерски
хардвер; базе података; софтвер за управљање
подацима,
датотекама
и
базама
података.
Кл. 42: пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; пружање информација у области рецепата и
кувања путем рачунарске базе података; рачунарске
услуге, наиме пружање онлајн информација у области
кувања, припреме хране, вина и других прехрамбених
производа; израда и одржавање веб сајта.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића.
(111) 82860
(210) Ж- 2021-1923

(181) 09.11.2031.
(220) 09.11.2021.
(151) 21.07.2022.
(732) PURE FRUIT d.o.o., Љермонтова 19 спрат 1
локал 6, Београд-Вождовац, RS
(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска
19/7, 11000, Београд
(540)

Ж
(531) 24.09.01; 24.09.05; 25.01.01; 25.01.05; 25.01.06; 25.01.25;
26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.24;
27.07.01; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, златножута
(511) Кл. 33:
алкохолна пића изузев пива.
Кл. 35: велепродаја и малопродаја алкохолних пића
изузев пива; продаја преко интернета алкохолних
пића
изузев
пива.
Кл. 39: транспортне услуге; паковање, флаширање,
умотавање и споручивање робе.
(111) 82861
(210) Ж- 2022-7

(181) 05.01.2032.
(220) 05.01.2022.
(151) 21.07.2022.
(732) Auteco Mobility S.A.S., Vía Las Palmas KM
15+750 Local 104, Envigado Antioquia, CO
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 24.17.25; 26.01.12; 26.03.23; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, црна, бела
(511) Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води.
(111) 82862
(210) Ж- 2021-2020

(181) 25.11.2031.
(220) 25.11.2021.
(151) 21.07.2022.
(732) Farmaceutsko-hemijska industrija Zdravlje AD
Leskovac, Влајкова 199, 16000, Лесковац, RS
(540)

IMUNEKS
(511) Кл. 5: дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње.
(111) 82863
(210) Ж- 2022-152

(181) 02.02.2032.
(220) 02.02.2022.
(151) 21.07.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

SYRLENO
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; фармацеутски
препарати који се користе приликом трансплантације
органа; фармацеутски препарати за лечење канцера;
фармацеутски препарати за употребу у онкологији.

ЗИС / RS / IPO
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Ж
(111) 82864
(210) Ж- 2021-1924

(181) 09.11.2031.
(220) 09.11.2021.
(151) 21.07.2022.
(732) PURE FRUIT d.o.o., Љермонтова 19 спрат 1
локал 6, Београд-Вождовац, RS
(740) Адвокат Владан Стојиљковић, Македонска
19/7, 11000, Београд
(540)

(540)

(531) 01.03.02; 01.03.10; 01.03.17; 01.15.15; 27.05.09;
29.01.01; 29.01.14
(591) жута, бела, наранџаста, плава, розе, црвена.
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(531) 24.09.01; 24.09.05; 25.01.01; 25.01.05; 25.01.25;
26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.24; 27.07.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, златножута
(511) Кл. 33:
алкохолна пића изузев пива.
Кл. 35: велепродаја и малопродаја алкохолних пића
изузев пива; продаја преко интернета алкохолних
пића изузев пива.
Кл. 39: транспортне услуге; паковање, флаширање,
умотавање и споручивање робе.

(111) 82867
(210) Ж- 2021-2261

(181) 29.12.2031.
(220) 29.12.2021.
(151) 22.07.2022.
(732) Apotekarska Ustanova MELEM Žabalj,
Николе Тесле 80, 21230, Жабаљ, RS
(740) Владимир Чупић, Светозара Марковића 52,
21238, Чуруг
(540)

(111) 82865
(210) Ж- 2021-225

(181) 10.02.2031.
(220) 10.02.2021.
(151) 21.07.2022.
(732) SERBIA BROADBAND-SRPSKE
KABLOVSKE MREŽE d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 19, Београд, RS
(540)

EON Connect
(511) Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и
услуге истраживања и пројектовања у вези са њима;
услуге индустријског дизајна; услуге контроле
квалитета и аутентификације; пројектовање и развој
рачунарског хардвера и софтвера.
(111) 82866
(210) Ж- 2022-129

(181) 28.01.2032.
(220) 28.01.2022.
(151) 21.07.2022.
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija,
dioničko društvo , Jukićeva 53 , 71000, Sarajevo , BA
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
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(531) 01.15.24; 02.03.02; 02.09.12; 26.01.14; 26.01.16;
26.04.10; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.24
(591) пантоне 7666 Ц, пантоне 7612 Ц, ЦМYК 63 65
34 27, ЦМYК 16 41 42 7, РГБ 94 82 105, РГБ 193 155
137, ХЕX # 5е5269, ХЕX # 19б89
(511) Кл. 3:
дезодорансе за личну употребу;
санитарне препарате.
Кл. 5: санитарне препарате за употребу у медицини
и за личну хигијену; дезодорансе који нису за личну
употребу; цигарете без дувана за медицинске сврхе.
Кл. 10:
медицински апарата и инструменти;
специјалан намештај за медицинску употребу;
хигијенске гумене производе; потпорне завоје.
Кл. 30: прехрамбени производи спремљени од
производа који су припремљени за употребу или
очување, а нарочито: пића од какаоа, кафе, на бази
чоколаде; житарице припремљене за људску
исхрану.
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Кл. 35: услуге које пружају лица или организације у
помоћи у раду или управљању предузећима и у вођењу
послова предузећа; услуге које пружају преузећа која се
баве оглашавањем (рекламирањем), тако што, за рачун
других лица, комуницирају са јавношћу (реклама) путем
преноса било каквих информација о производима и
услугама омогућавајући потрошачима пригодан поглед
на те производе и услуге; услуге које се састоје од
уписивања,
уређивања,
обраде,
прераде
или
систематизације писаних информација и записа; услуге
рекламних агенција; дистрибуцију проспеката и узорака
директно или поштом; израду и коришћење
математичких и статистичких података; организовање
сајмова и изложби у комерцијалне или рекламне сврхе.
Кл. 44: медицинске, хигијенске и услуге неге лепоте
које пружају лица или установе људима и
животињама; такође обухвата услуге на пољу
агрикултуре, хортикултуре и шумарства.
(111) 82868
(210) Ж- 2022-255

(181) 17.02.2032.
(220) 17.02.2022.
(151) 22.07.2022.
(300) 58974994 za klasu 35 03.09.2021. CN and
58988372 za klasu 34 03.09.2021. CN.
(732) Dongguan Williams Technology Co., Ltd.,
Room 202, 2nd Floor, Building B, No. 13, Yinhe North
Road, Baidi Community,, Zhangmutou Town, Dongguan
City, Guangdong Province, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

(531) 04.05.21; 24.17.08; 26.01.12; 26.01.24; 27.05.01
(511) Кл. 34: електронске цигарете; ароме, изузев
есенцијалних уља, за употребу у електронским
цигаретама; електронске наргиле; течни раствори за
електричне цигарете; луле за електронске цигарете;
орални вапоризатори за пушаче; електронске цигарете
као алтернатива класичним цигаретама; електронске
цигаре; кутије за електронске цигарете; раствори са
течним никотином за електричне цигарете; луле на пару
за бездимне цигарете; уређаји за загревање дувана у
сврху инхалације; раствори који замењују никотин за
употребу у електронским цигаретама.
Кл. 35:
рекламирање; помоћ у пословном
управљању; обезбеђивање онлајн тржишта за купце
и продавце роба и услуга; оглашавање; маркетинг;
изнајмљивање продајних штандова; помоћ у
пословном
или
индустријском
управљању;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе; промоција продаје за друге; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи.
ЗИС / RS / IPO

Ж
(111) 82869
(210) Ж- 2022-28

(181) 12.01.2032.
(220) 12.01.2022.
(151) 25.07.2022.
(732) Rok Bukovec, Jamnikarjeva ulica 6,
1000, Ljubljana, SI
(740) Гроза Предраг, Царице Милице 3,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.01; 26.11.07; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08
(591) црна, црвена
(511) Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 35:
продукција рекламних филмова;
оглашавање; услуге оглашавања, маркетинга и
промоције; оглашавање за друге; продукција
промотивних видео трака, видео дискова и
аудиовизуелних снимака; телевизијска оглашавање;
продукција видео снимака у сврхе оглашавања;
продукција биоскопских реклама; продукција
реклама; продукција и дистрибуција радио и
телевизијских реклама; продукција телевизијских и
радио оглашавања; професионално пословно
саветовање (консалтинг).
Кл. 41: продукција аудиовизуелних дела за клијенте;
сервисна продукција; услуге извршне продукције;
услуге
филмске
продукције;
продукција
аудиовизуелних дела; продукција аудиовизуелних
снимака; телевизијска, радијска и филмска
продукција; продукција кинематографских филмова;
продукција филмова и филмова на видео тракама;
продукција филмова у студијима; услуге студија у
вези са снимањем, филмом, видеом и телевизијом;
услуге студија у вези са снимањем; услуге студија у
вези са снимањем музике; продукција радио и
телевизијских
програма;
видео
продукција;
образовање и обука; обезбеђивање објеката за
филмове, емисије, представе, музику или образовну
обуку; продукција видео и DVD филмова.
(111) 82870
(210) Ж- 2021-1826

(181) 25.10.2031.
(220) 25.10.2021.
(151) 25.07.2022.
(732) Пролић Биљана; Брковић Љиљана; Пролић
Ранко and Пролић Вера, Димитрија Туцовића 003,
21235, Темерин, RS; Моше Пијаде бр.71, 21234,
Бачки Јарак, RS; Leopoldauer Str.19/A4/24, 1120,
BEČ, AT i Јожеф Атиле бр.71, 21235, Темерин, RS
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Ж
(740) Адвокат Маријана Васиљевић, Новосадска 308,
21235, Темерин
(540)
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(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; дијететски препарати
прилагођени за медицинске потребе.
(111) 82872
(210) Ж- 2022-32

(531) 01.01.05; 01.01.10; 06.01.02; 06.01.04; 24.17.02;
25.01.06; 26.04.06; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24
(591) zlatna (C:20%, M: 30%, Y: 80%, K:0%)
crna (C:0%, M:0%, Y:0%,K:85%)
(526) "FAMILY"
(511) Кл. 36: најам апартмана.
Кл. 43: изнајмљивање кућа за одмор; изнајмљивање
привременог смештаја; изнајмљивање привременог
смештаја
у
викендицама
и
апартманима;
изнајмљивање привременог смештаја у вилама и
бунгаловима.
(111) 82871
(210) Ж- 2022-31

(181) 12.01.2032.
(220) 12.01.2022.
(151) 25.07.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(181) 13.01.2032.
(220) 13.01.2022.
(151) 25.07.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.21; 24.15.08; 25.01.01; 25.07.21; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.15
(591) жута, светло наранџаста, тамно наранџаста,
сива, бела, светло љубичаста, љубичаста, тамно
љубичаста
(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;
дијететски препарати прилагођени за медицинске
потребе.
(111) 82873
(210) Ж- 2022-195

(181) 07.02.2032.
(220) 07.02.2022.
(151) 25.07.2022.
(732) CDS Canada 4 L.P., 8400 av. du Cirque, H1Z
4M6, Montreal Quebec , CA
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

(531) 01.15.21; 25.01.06; 25.01.19; 25.03.03; 26.07.25;
26.11.08; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.15
(591) жута, светло наранџаста, тамно наранџаста,
сива, бела, плава, светло љубичаста, тамно
љубичаста,
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(531) 01.03.02; 01.03.16; 01.03.20; 26.01.12; 26.01.13;
26.01.24; 26.02.05
(511) Кл. 9: снимљени медији за меморисање и
репродуковање аудио и/или видео садржаја, са
музичким и/или сценским и драмским наступима, а
нарочито, аудио дискови, видео дискови, цд-ови,
мултинаменски дигитални дискови, интерактивни
цд-ови, дискете, фонографске плоче, винил плоче,
филмови са музичким, сценским и драмским
наступима; снимљени електронски и дигитални
медији са музичким и/или сценским и драмским
наступима; кутије за цд-ове и мултинаменске
дигиталне дискове; наочаре за сунце и футроле за
наочаре за сунце; диоптријске наочаре и футроле за
диоптријске
наочаре;
декоративни
магнети;
едукативни софтвер и софтвер за разоноду, а
нарочито, софтвер за интерактивне мултимедијалне
компјутерске
игре,
мултимедијални
софтвер
меморисан на цд-ром и други "реад-онлy" формати
са едукативним и / или забавним садржајима из
области музике, драмских уметности и варијетеа;,
чиповане магнетне картице за употребу у јавним
телефонским говорницама; снимљени звучни, и
аудиовизуелни садржаји са музичким и/или
сценским и драмским наступима ; музички звучни
записи за преузимање; видео записи са драмским и
сценским наступима за преузимање; компјутерски
мишеви и подлоге за мишеве; футроле, торбице и
заштитне кутије за пејджере, телефоне, пда уређаје
(джепне комуникаторе), таблет рачунаре и мп3
плејере; украсна додатна опрема привесци и врпце за
мобилне телефоне; пуњачи батерија за мобилне
телепхоне; апликације за мобилне телефоне и таблет
рачунаре; усб хардвер; слушалице, слушалице које се
стављају у уши; видео, компјутерске и електронске
игрице и програми; дигиталне фотографије и
фотографије за преузимање; врпце.
Кл. 16:
папирна роба, а нарочито, часописи,
брошуре, сувенир програми, књиге и комеморативна
издања о циркусу, забави и уметности, постери,
литографије, календари, дневници, мемо-блокови,
пресликачи, декоративне тетоваже, папирне заставе,
банери и заставице, бојанке, дечији сетови за
сликање и бојење, стрипови, албуми (споменари),
адресари, обележивачи за књиге, отварачи за
коверте, фото албуми, роковници, повези за
коричење, украсни папир за поклоне; папирне и
пластичне кесе за паковање приликом куповине, за
држање хране, за држање поклона; кесе опште
намене, рекламне кесе; пластичне торбе за
вишекратну употребу, пластичне кесе за куповину за
вишекратну употребу, пластичне кесе за поклоне за
вишекратну употребу; платнене кесе за поклоне;
канцеларијски материјал; урамљене слике; хемијске
оловке, графитне оловке, прибор за радни сто,
комплети за писањене; не чиповане дебитне картице
ЗИС / RS / IPO

Ж
које нису магнетне за употребу у јавним
телефонским говорницама; штампане публикације
које се односе на музику; држачи за књиге; пернице;
притискивачи за папир; честитке; разгледнице;
картице за поруке; слике, фотографије, уметничке
слике; уметнички принтови; агенде; бележнице;
нотеси; блокови за писање; албуми са сличицама;
фасцикле; регистратори, папирне фасцикле; фолдери
за фотографије; слике; папирни подметачи за чаше,
папирне стоне простирке; амбалажа од папира за
храну и пиц?е; уметничка дела од папир-машеа,
орнаменти, фигурице, маске и скулптуре; дечији
"уради сам" уметнички и занатски сетови; сетови за
рукотворине од папира.
Кл. 25: одећа, одевни предмети и додаци одећи, а
нарочито, горњи делови одеће, кошуље, дуксерице,
мајице, мајице од трикотаже, джемпери, джемпери
на копчање, пуловери; мајице без рукава, мајице
отворених леђа, панталоне, тренерке, шорцеви,
мајице на бретеле, једноделни комбинезони са
рукавима; женски и мушки доњ и веш; женско и
мушко рубље, а нарочито, гаћице, боксерице, женске
боксерице, танге, стринг танге, грудњаци, бодији,
стезници за торсо, трикои за цело тело
(бодистокинг),
корсети,слипови
(доњи
веш),
подвезице, саронзи; одећа за спавање, а нарочито,
баде мантили, ноћне кошуље, пиджаме, спаваћице,
маске за спавање; кимоно; капути, јакне, прслуци;
хаљине, тунике, сукње, блузе, једноделни одевни
предмети, трикои, сукње од тила, купаћи костими и
купаће гаће; одећа за кишу, а нарочито кишне
кабанице, капуљаче за кишу,пончо за кишу, и капе за
кишу; кравате, аскот кравате, каишеви, шалови,
пашмина шалови, оковратници; обућа, а нарочито
ципеле, чизме, чарапе-грејачи за ноге; покривала за
главу, а нарочито, шешири, качкети, капе, рајфови,
траке за главу, чарапе за главу, штитници за уши и
мараме за главу; кецеље; костими за маскенбал.,
чарапе и платнена трикотажа; рукавице, рукавице са
једним прстом.
Кл. 41: услуге забаве, а нарочито осмишљавање,
стварање, продукција и извођење сценских наступа;
осмишљавање, стварање, продукција, дистрибуција и
извођење аудио-визуелних дела и мултимедијалних
забавних садржаја; продукција мултимедијалних
сценских наступа; услуге казина; услуге лутрије;
уговарање, планирање, организовање, вођење и
уприличавање
приватних
забава;
уговарање,
планирање, организовање, вођење и упрличавање
посебних догађаја у сврхе друштвене забаве;
интерактивни, имерзивни и виртуелни "ријалти"
догађаји, експонати и искуства; кабареи; вечере са
забавним садржајем; музички фестивали; музички
концерти; "рејвови"; дискотеке; ноц?ни клубови;
салони за цигаре; караоке барови; клизалишта за
ролере; услуге сала за билијар.
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Ж
(111) 82874
(210) Ж- 2021-2188

(181) 20.12.2031.
(220) 20.12.2021.
(151) 25.07.2022.

(300) 36778 02.12.2021. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000 , Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

IN TUNE
(511) Кл. 34: дуван, артикли за пушаче; снус (дуван
у праху); кесе за никотин без дувана за оралну
употребу (за немедицинске сврхе).
(111) 82875
(210) Ж- 2021-2164

(181) 15.12.2031.
(220) 15.12.2021.
(151) 25.07.2022.
(732) Милош Ћирковић, Козаре б.б., 16220,
Грделица, RS
(740) Љубиша Живадиновић, Булевар Ослобођења
51/2, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 25.01.15; 25.07.21; 26.04.16; 26.04.18;
26.11.07; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, црна, бела
(526) на реч "SCANNITO".
(511) Кл. 9:
апарати за даљинско управљање;
апарати за обраду података; апарати за сателитску
навигацију; апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати; електронски новчаници који се
могу преузимати; навигациони инструменти;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
даунлодоване; рачунарски програми, који се могу
преузимати; рачунарски програми, снимљени;
рачунарски софтвер, снимљени; уређаји за глобално
позиционирајући систем [GPS]; читачи бар-кодова;
читачи (опрема за обраду података); скенери (опрема
за обраду података); апликацијски софтвер;
апликацијски софтвери за паметне телефоне;
бесплатни софтвер; интерактивни рачунарски
софтвер; интерактивни мултимедијални рачунарски
програми;
образовни
рачунарски
софтвер;
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оперативни софтвер за локалне мреже [LAN];
оперативни софтвер за мрежу широког подручја
[WAN]; оперативни софтвер сервера за приступ
мрежи; оперативни рачунарски програми, снимљени;
помоћни рачунарски софтвери, који се могу
преузети; помоћни рачунарски програми који се
могу преузети; рачунарски апликативни софтвер за
мобилне телефоне; рачунарски оперативни софтвер;
рачунарски програми и софтвер; рачунарски
програми, који се могу преузимати; рачунарски
програми,
снимљени;
рачунарски
програми
[софтвер]; рачунарски софтвер; рачунарски софтвер
за
аутоматизацију
складиштења
података;
рачунарски
софтвер
за
бежичну
мрежну
комуникацију; рачунарски софтвер за Глобалне
позиционе системе [GPS]; рачунарски софтвер за
даљински надзор који се може преузети; рачунарски
софтвер за декодирање; рачунарски софтвер за
интеграцију апликација и база података; рачунарски
софтвер за комуникацију са корисницима ручних
рачунара; рачунарски софтвер за контролисање и
управљање апликацијама сервера за приступ мрежи;
рачунарски софтвер за контролисање рада аудио и
видео уређај а; рачунарски софтвер за обраду
података; рачунарски софтвер за омогућавање
претраге података; рачунарски софтвер за пословне
потребе; рачунарски софтвер за прављење
претраживих база података; рачунарски софтвер за
претраживање; рачунарски софтвер за управљање
базом података; рачунарски софтвер за управљање
локалним мрежама; рачунарски софтвер за
усклађивање
података
између
ручних
или
преносивих рачунара и рачунара домаћина;
рачунарски софтвери за процену трошкова;
рачунарски софтвер, фирмвер и хардвер; софвер за
заштиту рачунара који се може преузети; софтвер;
софтвер за дијагностику и отклањање проблема;
софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или
даунлодован; софтвери за паметне телефоне;
софтвери за препознавање слике; софтвери и
апликације за мобилне уређаје; софтверске
апликације за мобилне уређаје.
Кл. 42: рачунарско програмирање; дизајнирање
рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског
софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера;
одржавање рачунарског софтвера; инсталирање
рачунарског софтвера; саветовање у области
рачунарског софтвера; софтвер у виду сервиса
(SaaS); развој софтвера у оквиру издавања софтвера;
платформа као услуга (PaaS); пружање корисничких
услуга аутентификације коришћењем технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације; администрација сервера; ажурирање и
одржавање рачунарског софтвера; ажурирање
рачунарских програма; ажурирање рачунарског
софтвера које се односи на заштиту и превенцију
ЗИС / RS / IPO
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ризика код рачунара; ажурирање софтвера за
комуникационе системе; ажурирање софтвера за
обраду података; ажурирање софтвера за паметне
телефоне; ажурирање софтверских база података;
дизајн и развој архитектуре рачунарског софтвера;
дизајн и развој рачунарског софтвера; дизајн и развој
рачунарског софтвера за логистику; дизајн и развој
рачунарског софтвера за логистику, управљање
ланцем снабдевања и портале електронског
пословања; дизајн и развој рачунарског софтвера за
обраду текста; дизајн и развој рачунарског софтвера
за оцењивање и израчунавање података; дизајн и
развој рачунарског софтвера за управљање базом
података; дизајн и развој рачунарског софтвера за
управљање ланцем снабдевања; дизајн и развој
рачунарског софтвера за читање, пренос и
организацију података; дизајн и развој софтвера за
електронске базе података; дизајнирање, ажурирање
и изнајмљивање рачунарског софтвера; дизајнирање
и ажурирање рачунарског софтвера; дизајнирање и
изнајмљивање софтвера; дизајнирање, инсталирање,
ажурирање и одржавање рачунарског софтвера;
дизајнирање и развој софтвера за претрагу;
дизајнирање, развој, одржавање и ажурирање
рачунарског
софтвера;
дизајнирање,
развој,
одржавање и ажурирање рачунарског софтвера за
контролу процеса; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера за обраду
података; дизајнирање, развој, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера за обраду текста,
обраду података и контролу процеса; дизајнирање
рачунарског
софтвера
за
контролисање
самоуслужних
терминала;
изнајмљивање
и
ажурирање
софтвера
за
обраду
података;
изнајмљивање и одржавање рачунарског софтвера;
изнајмљивање рачунарског софтвера и програма;
изнајмљивање софтвера за обраду података;
изнајмљивање софтвера за приступ Интернету;
изнајмљивање софтвера за рачунарске базе података;
изнајмљивање софтвера за увоз и управљање
подацима; изнајмљивање софтвера за управљање
базама података; изнајмљивање софтвера за
управљање инвентаром; израда, одржавање, и
ажурирање рачунарског софтвера; инсталација и
одржавање рачунарске базе података; инсталација и
одржавање рачунарског софтвера; инсталација и
одржавање софтвера за приступ Интернету;
инсталација, одржавање, ажурирање и надоградња
рачунарског софтвера; инсталација, одржавање и
ажурирање рачунарског софтвера; инсталација,
одржавање и ажурирање софтвера за базе података;
инсталација, одржавање и поправка софтвера за
рачунарске системе; инсталација, поправка и
одржавање рачунарског софтвера; инсталација
софтвера за базе података; инсталација софтвера за
приступ Интернету; инсталација софтвера за
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рачунарске системе; испитивање рачунарских
програма; испитивање рачунарског софтвера;
испитивање рачунарског хардвера и софтвера;
истраживање које се односи на развој рачунарских
програма и софтвера; истраживање које се односи на
развој рачунарског софтвера; конфигурација,
инсталација,
дијагноза
кварова,
поправка,
надоградња и ажурирање рачунарског софтвера;
конфигурација рачунарских мрежа путем софтвера;
конфигурација рачунарског софтвера; креирање
софтвера; надгледање рачунарских система ради
откривања кварова; надоградња и одржавање
рачунарског софтвера; надоградња рачунарског
софтвера; одржавање и ажурирање софтвера за
комуникационе системе; одржавање и поправка
рачунарског софтвера; одржавање рачунарских
програма; одржавање рачунарског софтвера за
обраду података; одржавање софтвера за базе
података; одржавање софтвера за приступ
Интернету; одржавање софтвера за рачунарске
системе;
одржавање
софтвера
за
системе
комуникације; одржавање софтвера који се користи у
е-трговини; писање и ажурирање рачунарског
софтвера; писање рачунарског софтвера; поправка
рачунарског софтвера; поправљање софтвера за
рачунарске системе; праћење рачунарских система
даљинским приступом; пројектовање и развој
рачунарског софтвера за обраду података;
пројектовање и развој софтвера за проналажење
података; пројектовање и развој софтвера за
рачунарске базе података; пружање информација о
изради и развоју рачунарског софтвера, система и
мрежа; пружање онлајн софтвера за употребу у
комуникацији, који није могуће преузети; пружање
онлајн софтвера за употребу у планирању ресурса
предузећа, који није могуће преузети; пружање
онлајн софтвера за употребу у руковођењу односима
с купцима, који није могуће преузети; пружање
онлајн софтвера за употребу у управљању базом
података, који није могуће преузети; пружање онлајн
софтвера за употребу у управљању ланцима
снабдевања, који није могуће преузети; развој и
ажурирање рачунарског софтвера; развој и
одржавање рачунарског софтвера; развој и
одржавање рачунарског софтвера за базу података;
развој и тестирање рачунарског софтвера; услуге
истраживања и развоја које се односе на рачунарски
софтвер, чување резервне копије података ван
мреже, електронско похрањивање података.
(111) 82876
(210) Ж- 2021-1822

(181) 25.10.2031.
(220) 25.10.2021.
(151) 25.07.2022.
(300) UK00003633359 27.04.2021. UK.
(732) USA Pro IP Limited, Unit A, Brook Park East ,
Shirebrook, NG20 8RY , UK
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Ж
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17
(511) Кл. 18: кожа и имитација коже; животињске
коже и крзна; пртљажне и торбе за ношење;
кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање;
бичеви, сарачка и седларска опрема; огрлице,
поводци и одећа за животиње; уметнички
портфолији [футроле]; пртљажни предмети; атлетске
торбе; актен ташне; носиљке за бебе и децу; руксаци;
пртљаг; торбе; торбе за путне потрепштине; торбе за
плажу; појасне торбице; каишеви; каишеви
направљени
од
имитације
коже;
каишеви
направљени од коже; склопиви новчаници; торбе за
чизме; актовке; футроле за визит карте; торбе за
камповање; штапови за помоћ при ходању; футроле
за картице; држачи за картице; ручни пртљаг;
футроле; футроле за мобилне телефоне; клач торбе;
торбе за козметику; футроле за кредитне картице;
држачи за кредитне картице; торбе за пелене;
футроле за документа; платнене путне торбе;
вечерње торбе; копче и траке од коже; урамљени
уређаји за ношење у облику руксака за ношење беба;
оквири за ручне торбе; оквири за кишобране; торбе
за одећу; кишобрани за голф са седиштем;
кишобрани за голф; торбе за теретану; ручне торбе;
упртачи; ранци; крзна; торбице које се носе око
струка; путне торбе; ћебад за коње; опрема за коње;
опрема за коње и производи за јахање; футроле за
кључеве; држачи за кључеве; торбице за кључеве;
напртњаче; везице (кожне); повдоци (кожни); кожна
галантерија укључујући опрему за коње и производе
за јахање, наиме узде за коње, седла за коње,
поводци за коње, сарачка опрема за коње, поводци за
обуку за коње, одевни предмети за коње; кожни
портфељи [корице]; пртљаг; ознаке за пртљаг;
каишеви за пртљаг; мање путне торбе за једно
ноћење; мањи пртљаг за једно ноћење; бисаге;
сунцобрани; џепни новчаници; портфолиа; торбице;
женске ташне; торбе за грамофонске плоче; седла за
јахање; руксаци; седларска роба; школске торбе;
школске торбе које се носе преко једног рамена;
ранчеви за школску децу; торбе за ципеле; кесе за
куповину; колица за куповину [торбе за куповину на
точковима]; торбе које се носе преко рамена; коже и
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крзна; торбе за ношење спортских производа;
спортске торбе; траке за клизаљке; кофери; несесери;
велике торбе; путне торбе; путни кофери; путни
сандуци; сандуци (за пртљаг); кишобрани са
седиштем; кишобрани; торбе за струк; торбице око
појаса; кесице за торбе око струка; кесице за торбице
око појаса; новчаници; новчаници за причвршћивање
на појасеве; бичеви; делови, опрема и компоненте за
све горе наведене производе.
Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу; одећа за
гимнастику; одећа за јогу; кецеље; аскот кравате;
панталоне за бебе; бандана мараме; бадемантили;
женске најлонске чарапе; чарапе; капе за купање;
мушке гаће за купање; одећа за купање; купаће гаће;
одећа за плажу; појасеви; беретке; портикле, које
нису од папира; бое (женски крзнени оковратници);
боди (женско рубље); држачи за одећу (трегери);
брусхлатери; грудњаци; кратке панталоне бермуде;
женске поткошуље; визири на капама; капе
(покривала за главу); свештеничко одело за
богослужења; одећа од имитације коже; одећа од
коже; капути; штитници за крагне; крагне; комплети
[одећа]; корсети; корсети (доње рубље); манжетне;
одећа за бициклисте; оковратници који се скидају;
гаће; улошци против знојења испод пазуха; хаљине;
собни огртачи; штитници за уши; прслуци за пецање;
крзнени шалови; крзна; габардени; бретеле и
нараменице за панталоне; доколенице; подвезице;
појасеви и стезници; рукавице; оквири за шешире;
шешири; траке за главу; покривала за главу као
одећа; кабанице; јакне; дресови; хаљине на трегере;
џемпери; пуловери; плетена одећа; опрема за бебе;
грејачи за ноге; хеланке; одећа од лана; ливреје;
наручници [свештеничка одећа]; велови; костими за
маскембале; митре [бискупске капе]; рукавице са
једним прстом; појасеви за ношење новца; одећа за
мотоциклисте; муфови; кравате; спољна одећа;
комбинезони; огртачи; панталоне; папирна одећа;
папирни шешири; виндјакне; пелерине; дуги капути
са крзненим оковратником; подсукње; хаљине без
рукава; џепне марамице; џепови за одећу; пончо;
пуловери; пиџаме; готова, конфекцијска одећа;
конфекцијска постава (делови одеће); сари; саронг;
ешарпе као одећа; мараме; ешарпе; шалови; јакна
или кошуља од платна или сержа за морнаре;
раменице кошуља; мајице; мајице кратких рукава;
облози за рамена; капе за туширање; трегер мајице;
рукавице за скијање; сукње; сукње-панталоне; мале
капе уз главу; маске за спавање; слипови (доњи веш);
радне блузе, одела; спортске мајице, дресови;
пуњене јакне; одела; визири за сунце; трегери; доњи
веш за упијање зноја (доње рубље); плетени
џемпери; купаћи костими; неглижеи (доњи веш);
мајице; тоге; цилиндри; мантили; трегери за
панталоне; панталоне; турбани; доње рубље; доње
рубље (против знојења); гаће; доњи веш; доњи веш
ЗИС / RS / IPO
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(против знојења); униформе; велови; прслуци;
штитници (за прављење шешира); прслуци као део
одела; водоотпорна одећа; гумирана одећа за скијање
на води; монашки велови; манжетне кошуља;
лежерна одећа; спортска одећа; панталоне за јогу;
хеланке за јогу; мајице на бретеле за јогу; мајице за
јогу; џемпери за јогу; чарапе за јогу; спортски
грудњаци; грудњаци за јогу; хулахопке за јогу; одећа
за отворено и камповање; формална одећа; делови,
опрема и компоненте за све горе наведене производе.
Кл. 28: игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси
за јелке; гимнастичка и спортска опрема и апарати
који нису обухваћени другим класама; апарати и
опрема за вежбање и фитнес; суспензори,
заштитници, штитници и јастучићи за спорт,
атлетику и фитнес; штитници за уста; апарати и
опрема за игралишта; карте за игру; клизаљке;
скејтборд; торбе посебно прилагођене за спортске
артикле и опрему; опрема за риболов; опрема за
јахање; штапови за голф; рукавице за голф; држачи
лоптица за голф; торбе за голф; лоптице за голф;
подлоге за голф; мреже за вежбање голфа; лоптице
вежбање голфа; навлаке за штапове за голф; маркери
за голф лоптице; торбице за држаче голф лоптица;
помагала за тренирање голфа; поклопци за штапове
за голф; умеци за лакше уочавање лоптица за голф;
направе за хватање голф лоптица; покривала за
штапове за голф; опрема за играње голфа; сталци за
торбе за голф; дивот алат за поправку (прибор за
голф); опрема за постављање подлоге за вежбање
голфа; апарати за вежбање голфа; рупе за вежбање
голфа; навлаке за торбе за голф; алати за поправку
ознака нагиба (прибор за голф); уређаји за
балансирање голферског замаха; држачи постоља за
голф; опрема за голф; даске које се користе у
вежбању спортова на води; даске за скимбординг;
скије за сурфовање; даске за сурфовање; ремени за
даске за сурфовање; торбе прилагођене за ношење
даске за сурфовање; навлаке за даске за сурфовање;
восак за даске за сурфовање; пераје за даску за
сурфовање; ножеви за клизање; клизаљке; ролшуе
(котураљке); чизме за клизање са причвршћеним
клизаљкама; скејтборд; торбе за скејтборд; восак за
скејтборд; точкови за скејтборд; клизаљке;
котураљке као играчке; штитници за све делове тела;
штитници и јастучићи за употребу у клизању и
сурфовању; ролери; ципеле за снег; тањири за
санкање; санке (предмети за игру); снежне кугле као
играчке; опрема за клизање; штитници и јастучићи за
руке, лактове, колена и зглобове на рукама за
бициклизам; бициклистичке машине (собне);
спортски предмети и апарати за употребу у
спортовима
с
рекетима,
наиме,
али
не
ограничавајући се на игре сквош, бадминтон, тенис,
стони тенис, падел тенис и рекетбол; лоптице за
ЗИС / RS / IPO
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сквош; лоптице за бадминтон; лоптице за тенис;
лоптице за стони тенис; лоптице за рекетбол;
лоптице за падел тенис; торбе за рекете за сквош,
бадминтон, тенис, рекетбол, падел и стони тенис
(обликоване да у њих стане рекет); траке за дршку за
рекете за сквош, бадминтон, тенис, рекетбол, падел и
стони тенис; навлаке за рекете за сквош, бадминтон,
тенис, рекетбол, падел и стони тенис; рекети за
сквош; рекети за бадминтон; рекети за тенис; рекети
за стони тенис; рекети за рекетбол; рекети за падел
тенис; рекети за игре лоптом; заштитници жица за
сквош, бадминтон, рекетбол и тенис; жице за рекете
за сквош, бадминтон, рекетбол и тенис; жице за
рекете за игре лоптом; мреже за тенис и стони тенис;
мреже за бадминтон; мреже за игре; машине за
бацање тениских лоптица; траке за омотавање дршки
рекета за сквош, бадминтон, рекетбол, падел и тенис;
траке за омотавање дршки рекета и палица; столови
за играње стоног тениса; палице за стони тенис;
пригушивачи вибрација за рекете за тенис, сквош и
рекетбол; заштитне наочаре за сквош и рекетбол;
заштитне рукавице за рекетбол; тегови за вежбање;
руско звоно (гирје); слободни тегови; медицинске
лопте; лопте за теретану; шипке за теретану; клупе за
вежбање; бицикли за вежбање; собни бицикли;
елиптичне машине (тренажери); траке за трчање;
клупе за дизање тегова; комбиниване справе за
вежбање (кућна теретана); трамболине; спортске
простирке; фудбалске лопте; фудбалске рукавице;
стативе и мреже за фудбалске голове; голови на
надувавање (предмети за игру); штитници за
потколенице (спортски артикли); столови за собни
фудбал; минијатурне реплике фудбалских комплета;
лежаљке или простирке на надувавање за
рекреативну употребу; опрема за игре лоптом;
опрема за атлетске стазе и игралишта; торбе за
крикет; палице за крикет; штитници за ноге
(јастучићи за крикет); заштитни постављени
предмети за употребу у игрању крикета; штитници за
лактове, руке, колена, ноге и препоне за употребу у
игрању крикета; лопте за крикет; штапови и пањеви
за крикет; рукавице за ударање палицом; заштитне
рукавице за крикет; мреже за крикет; машине за
куглање; штапови за хокеј на трави; палице за хокеј
на трави; лоптице за хокеј на трави; голови и мреже
за хокеј на трави; рукавице за хокеј на трави;
штитници за груди за хокеј на трави; штитници за
голмане у хокеју на трави; штитници за потколенице
(спортски артикли); лопте за рагби; стативе за рагби
голове; апарати за употребу у обуци за игру рагбија
(спортска опрема); лопте за кошарку; табле за
кошарку; кошеви за кошарку; кошаркашке табле са
постољем; кошаркашки обручи; кошаркашке мреже;
лопте за одбојку; мреже за одбојку; стубови за
одбојку; држачи мреже за одбојку; антене за
одбојкашку мрежу; нетбол; кошеви за нетбол;
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стубови за кошеве за нетбол; мреже за нетбол; опрема
за аеробик; фитнес појасеви за аеробик; собни
бицикли; еластичне траке за вежбање; тегови за
глежњеве; тегови за зглобове на рукама; препреке;
копља; кугле за бацање; дискови за бацање; мотке за
употребу у атлетским скоковима; мотке за скокове у
вис; кладиво за бацање; стартни блокови; лопте за
јогу; опрема за риболов; вештачки мамци за риболов;
потапајући мамци за риболов; торбе прилагођене за
риболов; сензори и индикатори угриза; врше
(риболовачке замке); варалице за риболов; пловци за
риболов; удице за риболов; куке за риболов; предвези
за удице; најлон за риболов; упредене струне за
риболов; олово за риболов; штапови за риболов;
штапови за пецање са машиницом; машинице за
риболов; футроле за штапове за риболов, штапове за
пецање са машиницом и машинице за риболов;
ослонци и подупирачи за штапове за пецање;
потапајући тегови за риболов; прибор за пецање;
кутије са прибором за риболов; комплети опреме за
риболов; тегови за риболов; мреже са дршком за
риболов; мамци за риболов; умеци за штапове за
пецање; копља за употребу у риболову; вирбле
(прибор за риболов); ремење за даске за једрење;
пераје за пливање; цеви за дисање; пиштољи за воду;
појасеви за пливање; прслуци за пливање; даске за
пливање; пловци за купање и пливање; базени за
пливање (за играње); игре за пливање и роњење;
играчке за пливање и роњење; торбе посебно
прилагођене за спортску опрему и спортске артикле;
опрема за пливање; базени на надувавање (артикли за
игру); базени (за пливање); траке за стазе за
такмичење у пливању (опрема за пливање); помагала
за обуку за пливање; ужад и траке за употребу у
пливању; стартни блокови (опрема за пливање);
играчке на надувавање; гуме за пливање; играчке за
пливање; појасеви за пливање; даске за пливање;
даске за пливање за јачање ударца ногу (кик даксе);
плутајући апарати за пливање; уређаји и носачи за
плутање; опрема за тренирање у води; тегови за
вежбање (бучице); пондерисана помагала за пливање;
весла; ручна весла; пераје за пливање; плутајућа
опрема за пливање; прслуци за пливање; мишице за
надувавање за пливање; играчке за роњење; лопте за
бејзбол; палице за бејзбол; футроле за бејзбол палице;
маске за бејзбол; штитници за груди (за бејзбол); базе
за бејзбол; кугле за куглање; чуњеви за куглање;
рукавице за куглање; торбе за куглање (прилагођене);
постоља за играње; кугле за боћање; боћање (игре);
торбе за кегле; простирке за куглање; чуњеви; чуњеви
(игре); лопте за вежбање; конопац за прескакање;
прстенови којима се ручно управња за вежбе отпора
доњег и горњег дела тела; блокови за јогу; траке за
јогу; љуљашке за јогу; отпорне цеви које треба
користити при вежбању; делови и опрема за све горе
наведене производе.
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(111) 82877
(210) Ж- 2022-299

(181) 23.02.2032.
(220) 23.02.2022.
(151) 26.07.2022.

(300) 4809709 19.10.2021. FR.
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH,
Chollerstrasse 4, Zug, 6300, CH
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

MILKA EGG’CELLENT
(511) Кл. 30: какао; напици на бази какаа и чоколаде
и препарати за припремање таквих напитака;
чоколада, немедицински кондиторски производи,
нарочито производи од чоколаде и слаткиши; кекс,
обланде, колачи, пецива, торте од сира, пекарски
производи и производи од теста; препарати од
житарица; јестиви лед, наиме сладолед, смрзнути
кондиторски производи и дезерти; расхлађени
кондиторски производи и дезерти; намази од
чоколаде.
(111) 82878
(210) Ж- 2022-140

(181) 01.02.2032.
(220) 01.02.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) UMBRELLA CORPORATION LTD. DOO
BEOGRAD (SAVSKI VENAC), Хероја Милана
Тепића 3, 11000, Београд, RS
(740) Игор Исаиловић, адвокат, Македонска 44,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.11; 26.04.13; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10;
29.01.15
(591) плава, љубичаста, ружичаста, црна.
(511) Кл. 5: производи за освежавање ваздуха.
Кл. 9: батерије, пуњачи батерија и додаци за
мобилне телефоне, нарочито футроле, маске и
каишеви.
Кл. 34: алтернативни производи за пушаче који се
састоје од електронских цигара и цигарета,
заменљиви кетриџи, атомизери, картомизери и
течности за електронске цигаре и цигарете, али не за
медицинску употребу.
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(111) 82879
(210) Ж- 2022-144

(181) 28.01.2032.
(220) 28.01.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
MODNI FRIZER PAPAK MILAN PAPAK
PREDUZETNIK NOVI SAD, Змај Огњена Вука 20,
локал 2, 21000, Нови Сад, RS
(740) Радован Јелчић, адвокат , Булевар ослобођења
79, 21101 , Нови Сад
(540)

Ж
(531) 01.15.07; 27.01.09; 27.05.02; 27.05.03; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, сива, црна, бела.
(511) Кл. 30: чоколадни производи; посластице.
(111) 82882
(210) Ж- 2021-1734

(181) 08.10.2031.
(220) 08.10.2021.
(151) 26.07.2022.
(732) SUN STARS & SONS PTE. LTD., 81 Anson
Road, M Hotel #08-32, 079908, Singapore, SG
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.10; 27.05.24
(591) црна (pantone black C0, M0, Y0, K100; R29,
G29, B27, # 1d1d1b), бела (C0, M0, Y0, K0; R255,
G255, B255 #
(511) Кл. 44: услуге салона лепоте.
(111) 82880
(210) Ж- 2022-243

(181) 11.02.2032.
(220) 11.02.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS
(540)

(531) 01.15.07; 02.09.01; 08.01.19; 08.01.23; 19.03.05;
27.05.02; 27.05.03; 29.01.15
(591) плава Pantone 2096C, плава Pantone 274C,
црвена, сива, бела, браон, смеђа.
(511) Кл. 30: чоколадни производи; посластице.
(111) 82881
(210) Ж- 2022-244

(181) 11.02.2032.
(220) 11.02.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

(531) 01.15.24; 03.07.08; 03.07.24; 03.07.25; 06.03.04;
25.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) плава, бела, тегет, корална, наранџаста, жута,
црна, љубичаста, розе, окер
(511) Кл. 32: вода; минерална вода; газирана и
негазирана стона вода за пиће; безалкохолна пића.
Кл. 35:
услуге велепродаје, малопродаје и
оглашавања у вези са водом, минералном водом,
газираном и негазираном стоном водом за пиће,
безалкохолним пићима.
(111) 82883
(210) Ж- 2022-201

(181) 07.02.2032.
(220) 07.02.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) KRAFTIA AG, Bahnhofstrasse 7, 6300, Zug, CH
(740) Андреј Мандић, адвокат, Војводе Миленка 10,
11000, Београд
(540)

CLUD
(511) Кл. 5: препарати за уништавање животињских
штеточина; препарати за заштиту од мољаца;
антипаразитски препарати; биоциди; инсектициди;
репеленти за псе; дезинфекциона средства за
хигијенске сврхе; препарати за уништавање мишева;
фунгициди; репеленти за инсекте; препарати за
уништавање ларви; препарати за уништавање
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пужева; отров за пацове; лепак за муве; препарати за
уништавање мува; папир за заштиту од мољаца.
(111) 82884
(210) Ж- 2022-134

(181) 28.01.2032.
(220) 28.01.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) WOLONG ELECTRIC GROUP CO., LTD.,
Economic Development Zone, Shangyu District,
Shaoxing City, Zhejiang Province,, CN
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 26.03.01; 26.03.05; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 7: магнети за паљење за погонске агрегате;
мотори, електрични, осим за копнена возила; динамо
уређаји за бицикле; машине за завршну обраду;
индустријски роботи; мотори, осим за копнена
возила; погонски агрегати, осим за копнена возила;
алтернатори; мотори за чамце; погонски агрегати за
чамце; генератори за хитне ситуације; генератори за
струју; стартери за моторе и за погонске агрегате;
динамо уређаји; генератори електричне енергије;
магнети за паљење; статори (делови машина);
електромотори за фрижидере; хидраулички мотори и
погонски
агрегати;
мотори
за
елеваторе;
пропулзиони механизми осим за копнена возила;
погонски агрегати за авионе; управљачки мотори
осим за копнена возила; млазни погонски агрегати
осим за копнена возила; погонски агрегати на
компримовани ваздух.
(111) 82885
(210) Ж- 2022-148

(181) 31.01.2032.
(220) 31.01.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) Игор Томић, Јелке Радуловић 40,
18000, Ниш, RS
(740) Маја Јевремовић, адвокат, Кеј Кола српских
сестара 13/27, 18000, Ниш
(540)

SENKE BEND
(511) Кл. 38: пренос видео садржаја на захтев;
пренос дигиталних фајлова и електронске .поште;
радио и телевизијско емитовање; аудио емитовање
путем интернета; видео емитовање путем интернета;
емитовање
програма
путем
интернета;
мултимедијално емитовање путем интернета; пренос
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аудио података путем интернета; пренос аудио
садржаја путем интернета; пренос видео података
путем интернета; пренос видео садржаја путем
интернета; пренос информација и података путем
интернета; пренос мултимедијалног садржаја путем
интернета; стриминг [проток] аудио материјала на
интернету; стриминг [проток] видео материјала на
интернету; пренос порука, података и садржаја путем
интернета и других рачунарских и комуникацијских
мрежа; пренос и ширење информација и података
путем рачунарских мрежа и интернета; омогућавање
телекомуникацијског приступа аудио садржајима
који се пружају путем интернета; омогућавање
телекомуникацијског приступа видео садржајима
који се пружају путем интернета; емитовање аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја путем
интернет протокола и комуникацијских мрежа;
електронски пренос звука, слика и других података и
информација свих врста путем интернета; пренос и
дистрибуција података или аудио-визуелних слика
путем глобалне рачунарске мреже или интернета;
услуге
емитовања
и
омогућавање
телекомуникацијског приступа видео и аудио
садржаја пружањем услуга видео садржаја на захтев
путем интернета.
Кл. 41: разонода; културне активности; услуге чији
је основни циљ забава, разонода или рекреација
људи као и представљање јавности уметничких дела
аудио и визуелне уметности у културне и забавне
сврхе; услуге којима је циљ забављање других лица;
услуге разоноде путем песама, игара и приредби;
продукција песама за кинематографске филмове;
производња видео садржаја који се могу преузети са
интернета; пружање музичке видео забаве путем
интерактивних интернет страница; информације које
се односе на образовање или забаву које се пружају
на интернету са рачунарске базе података или
интернета путем телевизијских или радио програма;
информације које се односе на образовање или
забаву које се пружају на интернету или путем
телевизије,
широкопојасних
и
бежичних
комуникација; пружање забаве путем телевизије,
радија, биоскопа, кабловске телевизије, сателитске
телевизије и интернета; пружање информација у вези
са забавом и забавним догађајима путем он-лајн
мрежа и интернета; културне активности; вођење
забавних активности; вођење културних активности;
забавне и културне активности; забавне и спортске
активности; организовање и вођење забавних
активности; организовање и вођење културних
активности; организовање спортских и културних
активности; организација и вођење културних и
рекреативних
активности;
организовање
и
реализација забавних, спортских и културних
активности; вођење забавних догађаја, културних
догађаја, спортских догађаја уживо, образовних
ЗИС / RS / IPO
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догађаја, и забавних и културних активности;
организовање, продукција, представљање и вођење
музичких концерата, фестивала, турнеја и других
музичких и културних наступа, догађаја и
активности.
(111) 82886
(210) Ж- 2021-1887

(181) 03.11.2031.
(220) 03.11.2021.
(151) 26.07.2022.
(732) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11147, Београд, RS
(540)

GynoNormal
(511) Кл. 5: ин витро дијагностички препарати за
медицинске потребе; ин витро препарати за
предвиђање овулације; ин витро препарати за
предвиђање
овулације
за
кућну
употребу;
антибактеријски гелови; антибактеријски препарати;
антибактеријски
фармацеутски
препарати;
антибактеријски
фармацеутски
производи;
антибиотски препарати; антиинфламаторни гелови;
антиинфламаторни
лекови;
антиинфламаторни
препарати; балзами за медицинску примену; биљна
влакна, дијететска; биљна паковања блата за
терапеутску употребу; биљни додаци искрани;
биљни екстракти за медицинске намене; биљни
екстракти за медицинске потребе; биљни екстракти
за фармацеутске намене; биљни лекови; биљни
препарати; биљни препарати за медицинске потребе;
биљни суплементи; вагинални антимикотици;
вагинални лубриканти; витамини; витамини за
одрасле; витамини за примену код одраслих;
витаминске таблете; витамински додаци исхрани;
витамински препарати; витамински препарати и
супстанце; витаминско минерални дијететски додаци
исхрани;
витаминско
минерални
препарати;
витаминско минерални препарати за медицинске
потребе; влажне медицинске марамице; гелови за
сексуалну стимулацију; дезинфекцијска средства за
уринарни тракт; дијагностичке супстанце за
медицинске потребе; дијагностички агенси за
медицинске
потребе;
дијагностички
агенси,
препарати и супстанце за медицинске потребе;
дијагностички препарати за медицинску употребу;
дијагностички реагенси за медицинске потребе;
дијететске супстанце прилагођене за медицинску
употребу; дијететски додаци (додаци исхрани) за
људе и животиње; дијететски додаци исхрани;
диуретички
препарати;
додаци
исхрани;
контрацептивне пене; контрацептивни препарати;
контрацептивни сунђери; лекови; лекови за људску
употребу; лекови за медицинску употребу; лекови за
реуглисање менструалног циклуса; лекови који се
издају без рецепта; лекови против болова; лекови
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Ж
против гљивица; лековито биље; лубриканти за
личну сексуалну потребу; медицински препарати;
менструалне гаће; менструални улошци; мешани
витамински
препарати;
мешани
хормонски
препарати;
орална
контрацептивна
средства;
фармацеутске супстанце; фармацеутски лекови;
фармацеутски
препарати;
хигијенске
гаће;
хигијенске
гаћице;
хигијенски
лубриканти;
хигијенски препарати за медицинске потребе;
хигијенски
тампони;
хигијенски
улошци.
Кл. 10: медицински апарати; медицински апарати и
инструменти; медицински инструменти; медицински
уређаји за испирање.
(111) 82887
(210) Ж- 2021-2163

(181) 15.12.2031.
(220) 15.12.2021.
(151) 26.07.2022.
(732) Урош Кљајевић , Крупањска 7,
11000, Београд, RS
(540)

MANGOVACHA, ESTD 2021,
ORIGINAL BRANDY
(591) Пантоне /, Пантоне блацк 6 Ц, Пантоне 123 Ц,
Пантоне 7579 Ц, Пантоне 7489 Ц; Пантоне 7741 Ц.
(511) Кл. 33: дестилована пића; бренди; жестока
пића; алкохолна пића која садрже воће.
(111) 82888
(210) Ж- 2021-1871

(181) 01.11.2031.
(220) 01.11.2021.
(151) 26.07.2022.
(732) Весна Миротић, Лазара Кујунџића 66,
11030, Београд, RS
(540)

(531) 05.07.16; 25.01.01; 25.07.25; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.06; 29.01.08
(591) сребрна, црна.
(511) Кл. 11: електричне лампе; лампе; абажури за
лампе; фонтане: висеће лампе; плафонска светла;
украсни додаци за пећи; огњишта; зидне висеће
лампе; украсне фонтане; лавабои; абажури; носачи
абажура; камин (у домаћинству); туш кабине;
светлеће лампе за декорацију прослава; подне лампе.
Кл. 20: клупе (намештај); полице за библиотеке;
дрвени оквири за кревете; сталци за боце; креденци
за посуђе; намештај; столице; седишта; наслоњаче,
лежаљке; канабеи; кућице за псе; фотеље; комоде;
пултови; столови; послужавници (неметални);
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Ж
чивилуци (неметални); дивани и софе; кревети;
полице; постоља за саксије, цвећа; постоља за
саксије; даске за сечење (табле); сандуци (гајбе);
намештај од метала; сталци за излагање новина;
сталци за часописе; лавабои са ормарићем, комодом
(намештај); чивилуци; делови намештаја од дрвета;
кинетичке скулптуре (декорација); постоља за
кишобране; параван, преграда (намештај); седишта
од метала; софе; канабе; столови од метала; лајсне за
рамове слике; огледала; сталци (намештај); табле за
држање кључева; намештај за вагон ресторане;
рамови за слике; хоклице; амбалажа од дрвета за
флаше; фигурине од дрвета, воска, гипса или
пластике; статуе од дрвета, воска, гипса или
пластике; мотке, стубови, неметални; корпе,
неметалне, сандучићи за писма, не од метала или
зидани; плочице од огледала; књиге - полице за
књиге; сталак за убрусе (намештај); степеник,
столице, неметалне; полице; полице за књиге;
гардеробни ормани; табуреи; комоде за купатила
(намештај).
Кл. 42: дизајн ентеријера (уређење унутрашњег
простора);
услуге
дизајнирања
паковања;
дизајнирање одеће; унутрашњи дизајн.
(111) 82889
(210) Ж- 2021-1651

(181) 24.09.2031.
(220) 24.09.2021.
(151) 26.07.2022.
(732) Агроклуб д.о.о., Булевар ослобођења 78,
Нови Сад, RS
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03
(591) светлозелена, тамнозелена
(511) Кл. 9: рачунарски програми: електронске
публикације које се могу преузимати; рачунарски
програми који се могу преузимати.
Кл. 16: новине.
Кл. 35: пружање пословних информација путем
интернет странице; оглашавање; рекламирење;
услуге рекламних агенција; компјутерско управљање
подацима; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; маркетинг; развој концепта оглашввања:
услуге односа са медијима; услуге корпоративне
комуникације.
(111) 82890
(210) Ж- 2021-1870
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(181) 01.11.2031.
(220) 01.11.2021.
(151) 26.07.2022.

(732) TRIPLE JUMP DOO BEOGRAD, Милутина
Миланковића 7г, 11070 Београд, RS
(740) Весна Мутавџић, Угриновачки пут 80,
11080, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела.
(511) Кл. 16: адресари; бележнице; бележнице за
писање; бележнице, нотеси; бели картон; беџеви од
картона; беџеви од папира; беџеви са именом
[канцеларијски прибор]; беџеви с именом од папира;
билтени; билтени [штампани материјал]; блокови за
белешке; блокови за записивање; блокови са
папиром за писање; ваучери; визит карте; визит
картице; вискозни папир за умотавање, украсни
папир; вишенаменске пластичне кесе; врећице
[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање;
врећице [коверте, кесице] од папира за паковање;
врећице [коверте, кесице] од пластике за паковање;
врећице од папира за паковање; врећице од папира
или пластике за паковање; етикете за обележавање;
етикете, не од текстила, за бар кодове; етикете од
папира или картона; етикете са ценама; жигови
[печати]; зидне карте; зидни календари; именици
[штампани материјал]; календари; канцеларијске
фасцикле; канцеларијске футроле; канцеларијски
материјал,
изузев
намештаја;
канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
канцеларијски папир; канцеларијски прибор за
писање; канцеларијски прибор [осим намештаја];
карбон папир; картон; картон за паковање; картони
за испоруку робе; картонска амбалажа; картонске
етикете; картонске или папирне кутије за поклоне;
картонске кутије; картонске кутије за индустријско
паковање; картонске кутије за паковање; картонске
кутије за поклоне; картонске ознаке; картонски
материјал за паковање; картонски материјал за
паковање [облагање, пуњење]; картонски натписи;
картонски плакати; картон у боји [обојени картон];
каталози; каталози за куповину од куће; каталози за
наручивање робе поштом; квалитетни канцеларијски
папир; кесе од папира за паковање; кесе од папира
или пластике за паковање; кесе од пластике за
паковање; клишеи; књиговезачки материјал; комади
картона; кутије за канцеларијски прибор; кутије за
оловке; кутије за паковање од картона; кутије за
ЗИС / RS / IPO
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паковање од картона или папира; кутије од картона
за паковање; кутије од папира; кутије од ребрастог
картона; ладице за документа [канцеларијски
реквизити]; летци, флајери; леци; маркери [писаћи
прибор]; материјали за паковање направљени од
замене за папир на бази минерала; материјали за
паковање од картона или папира за сладолед;
материјали за паковање од рециклираног папира;
налепнице; налепнице [канцеларијски прибор];
налив пера и хемијске оловке [канцеларијски
прибор]; наруџбенице; натписи од папира; натписи
од папира или картона; нотеси; обрасци за
наручивање за куповину од куће; огласне табле
штампане на папиру или картону; огласни панои од
папира или картона; ознаке од папира или картона;
ознаке са адресом; ојачане етикете за канцеларијски
материјал; оловке; омоти [канцеларијски материјал];
организационе шеме [штампани материјал]; папир;
папир без карбона за израду копија; папир боје
слоноваче; папир за визит картице [полуготове];
папир за дигиталну штампу; папир за етикете; папир
за израду кеса и врећа; папир за именике; папир за
коверте; папир за копирање; папир за ласерске
штампаче; папир за паковање; папир за писање;
папир за полице; папир за свеске; папир за телефакс;
папир за увијање; папир за умотавање поклона;
папирне
етикете;
папирне
етикете
за
идентификацију; папирне или картонске кутије;
папирне или пластичне кесе за ноћ вештица; папирне
или пластичне кесице за поклоне; папирне кесе;
папирне кесе за куповину; папирне кесице за
поклоне; папирне коверте за паковање; папирне
кутије за паковање; папирне кутије за поклоне;
папирне ознаке; папирни и картонски материјали за
паковање [пуњење, облагање]; папирни материјал за
паковање; папирни материјал за паковање [облагање,
пуњење]; папирни нотеси; папирни омоти за
документа; папирни плакати; печати; печати за
нумерисање; печати за обележавање; печати који
остављају отисак; печати са адресом; печати са
мастилом; плакати од папира; плакати од папира или
картона; планери за канцеларијску употребу;
планови, пројекти; пластиком обложени папир за
фотокопирање; пластификатори докумената за
канцеларијску употребу; пластична, мехураста
амбалажа за паковање или умотавање; пластична
фолија за паковање; пластичне кесе за куповину;
пластичне кесе за паковање; пластичне кесе за
пелене за једнократну употребу; пластичне кесице за
паковање; пластичне фолије; пластичне фолије за
омотавање; пластични материјал за паковање;
пластични материјали за паковање; пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање;
пластични омоти; пластични омоти за поклоне;
плоче за матрице; плочице за адресе; подлоге за
писање; подметачи [подлошци] од картона или
ЗИС / RS / IPO
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сличних материјала; позивнице; пословни именици;
пословни обрасци; постери; проспекти; разгледнице;
ребрасте кутије за архивирање; ребрасти картон;
ребрасти папир; регистратори; регистратори за
канцеларијску употребу; рекламни натписи од
картона; рекламни натписи од папира; рекламни
натписи од папира или картона; рециклирани
квалитетни папир; рециклирани папир; роковници;
ролне пластичне фолије за паковање; свеске;
синтентички квалитетни папир; синтетички папир;
слова и бројеви израђени од папира; слова и бројеви
са лепљивом полеђином [канцеларијски прибор];
стони држачи визит картица; стони календари; стони
планери; стони сетови; стони сетови за оловке и
ситнице; стони сталци за документе; странице за
архивирање; тврди картон; телефонски именици;
торбе [омоти, врећице] од папира или пластике, за
паковање робе; траке за бар кодове; траке за
везивање [књиговезачке]; упутства; фасцикле за
документа; фасцикле за презентације; фасцикле за
списе
[канцеларијски
прибор];
фасцикле
[канцеларијски материјал]; фасцикле од папира;
фигурице направљене од папира; филтер папир;
фломастери; фотографије; фотографије штампане;
фотографије [штампане]; хартија и картон; хемијске
оловке;
часописи
[публикације];
честитке,
разгледнице; џепни календари; џепни нотеси; џепни
роковници; штамбиљи; штампана упутства за
употребу;
штампане
брошуре;
штампане
информативне фасцикле; штампане огласне плоче од
картона; штампане огласне плоче од папира;
штампане папирне етикете; штампане позивнице;
штампане позивнице од картона; штампане
публикације; штампане ствари; штампане таблице;
штампани календари; штампани купони; штампани
купони за снижења; штампани леци; штампани
материјали у виду обојених узорака; штампани
папирни натписи; штампани папирни натписи
бројевима столова за посебне догађаје; штампани
папирни натписи са именима за посебне догађаје;
штампани поклон ваучери, некодирани; штампани
промотивни материјали; штампани роковници;
штампани узорци; штампани упитници; штампани
флајери; штампани ценовници; штампарски папир.
Кл. 25: обућа; обућа*; одећа; покривала за главу.
Кл. 35: дељење реклама за друге путем мреже за
електронску комуникацију; дељење реклама преко
интенет мрежа за комуникацију; дељење реклама
преко интернета; дељење рекламних материјала и
материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака
и узорака]; дељење рекламних огласа; дељење
рекламног и промотивног материјала; дељење
рекламног,
маркетиншког
и
материјала
за
оглашавање; дељење рекламног материјала [летака,
брошура и штампаног материјала]; дељење флајера,
брошура, штампаног материјала и узорака у
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рекламне сврхе; директан маркетинг; директно
оглашавање; дистрибуција и дељење материјала за
оглашавање
[летака,
проспеката,
штампаних
материјала и узорака]; дистрибуција и дељење
рекламног материјала; дистрибуција летака у
рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне
сврхе; дистрибуција проспеката; дистрибуција
проспеката директно или путем поште; дистрибуција
проспеката и узорака; дистрибуција проспеката и
узорака за реклмне потребе; дистрибуција
проспеката у рекламне сврхе; дистрибуција реклама
и комерцијалних објава; дистрибуција рекламних
летака;
дистрибуција
рекламног
материјала;
дистрибуција рекламног материјала за друге;
дистрибуција рекламног садржаја путем интернета;
дистрибуција репрезентативних узорака, директно
или
путем
поште;
дистрибуција
узорака;
дистрибуција узорака за рекламне потребе;
изнајмљивање огласног простора преко интернета;
интернет
маркетинг;
истраживања
тржишта;
истраживање тржишта; истраживање тржишта за
рекламне потребе; истраживање тржишта у вези са
навикама приликом претраживања интернета и
лојалности потрошача; истраживање тржишта у
рекламне сврхе; истраживање
у вези са
рекламирањем; истраживња у вези са потрошаким
навикама; комерцијалне информационе услуге
доступне
путем
интернета;
комерцијално
управљање; маркетинг; маркетиншка истраживања;
маркетиншка помоћ; маркетиншке и промотивне
услуге; маркетиншке услуге везане за одећу;
непосредно оглашавање; непосредно оглашавање
поштом у циљу привлачења нових купаца и
одржавања постојеће базе купаца; обајвљивање
рекламног
материјала;
обезбеђивање
и
изнајмљивање огласног простора на интернету;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; обезбеђивање простора на интернет
страницама за рекламирање роба и услуга;
обезбеђивање статистичких података у пословне и
комерцијалне сврхе; објављивање и ажурирање
рекламних текстова; објављивање рекламних
текстова;
обрада
електронских
поруџбина;
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 на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику [паy пер цлицк оглашавање]; оглашавање
према категоријама; оглашавање путем банера;
онлајн маркетинг; онлајн маркетиншке услуге
повезивања оглашивача са интернет страницама;
онлајн расподела маркетиншког материјала; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација
интернет странице; организовање интернет аукција;
организовање и управљање програмима лојалности
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купаца; организовање, управљање и надзор програма
лојалности и подстицајних програма; организовање,
управљање и надзор програма лојалности купаца;
организовање, управљање и надзор продаје и
промотивних подстицајних програма; организовање
шема
за
награду
лојалности
потрошача;
организовање шеми за лојалност и награђивање;
оријентација бренда; партнерски маркетинг; писање
текстова за промотивне и рекламне сврхе;
позиционирање бренда; попис робе; пословни савети
и консултантске услуге у вези са франшизама;
постављање реклама за друге; преговарање везано за
уговоре о куповини и продаји робе; презентација
робе; припрема рекламних кампања; промовисање
продаје роба и услуга за друге додељивањем поена
при куповини за употребу кредитне картице;
промовисање, рекламирање и маркетинг интеренет
страница; промовисање роба и услуга других путем
шеме награђивања лојалности; промовисање роба и
услуга за друге; промовисање роба и услуга за друге
дистрибуирањем рекламног материјала разним
методама; промовисање роба и услуга за друге на
интернету; промовисање роба и услуга за друге
преко глобалне рачунарске мреже; промовисање
робе и услуга других дељењем ваучера; промотивне
и рекламне услуге; промотивне продаје за друге
путем шеме која укључује трговачке купоне са
налепницама; промотивне услуге; промотивно
рекламне услуге; промоција добара и услуга других
путем оглашавања на интернет страницама;
промоција музичких концерата; промоција посебних
догађаја;
промоција
продаје
уз
помоћ
аудиовизуелних средстава; промоција рекламних
услуга путем аудиовизуелних средстава; промоција
робе и услуга других путем програма картица за
попуст; промоција спортских такмичања и догађаја;
пружање и изнајмљивање простора за оглашавање и
простора за спољно оглашавање; пружање
информација из области маркетинга; пружање
информација потрошачима о производу; пружање
информација потрошачима у вези роба и услуга;
пружање информација у вези са комерцијалном
продајом; пружање информација у вези са
маркетингом; пружање информација у вези са
маркетингом
путем
вебсајта;
пружање
комерцијалних
информација;
пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима;
пружање комерцијалних информација купцима;
пружање
комерцијалних
информација
путем
глобалне рачунарске мреже; 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 маркетиншких услуга из области
друштвених медија; пружање помоћи из области
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комерцијализације производа у оквиру уговора о
франшизи; пружање помоћи пословног управљања и
комерцијализације производа у оквиру уговора о
франшизи; пружање помоћи пословног управљања у
оквиру уговора о франшизи; пружање помоћи у
управљању франшизама; пружање пословних
информација путем интернета; пружање пословних
трговачких савета и информација; пружање савета
који се односи на анализу потрошачких навика;
пружање савета потрошачима; пружање услуга
аукције преко интернета; рекламирање за друге на
интернету; рекламирање и маркетиншке услуге
преко интернета; рекламирање на интернету за
потребе других лица; рекламирање пословних
интернет страница; рекламирање преко електронских
рекламних паноа; рекламирање преко интернета;
рекламирање продаје за друге путем корисничких
картица са погодностима; рекламирање роба и
услуга других доделом ваучера; рекламирање роба и
услуга других путем спровођења продаје и
промотивних подстицајних шема које укључују
акцизне маркице; рекламирање роба и услуга за
друге; рекламирање робе и услуга онлајн продаваца
путем претраживог онлајн водича; рекламне и
промотивне услуге; рекламне услуге и оглашавање;
рекламне услуге које се односе на продају робе;
рекламне услуге које се односе на производе за
стварање визуелног садржаја уживо; рекламне услуге
које се пружају преко интернета; састављање
колумни за потребе медијског оглашавања;
састављање, производња и дистрибуција рекламног
материјала; састављање реклама за употребу као
интернет странице; састављање рекламног садржаја;
састављање рекламног садржаја и реклама;
спровођење интерактивних виртуалних аукција;
спровођење истраживања тржишта; управљање
брендом; управљање комерцијалним пословима;
управљање програмима везаним за лојалност
потрошача; управљање програмима за подстицај
продаје; управљање програмима лојалности који
укључују попусте или подстицаје; управљање
програмима лојалности потрошача; управљање
програмом награђивања лојалности; управљање
програмом попуста за омогућавање учесницима да
добију попусте на робу и услуге употребом чланске
картице за остваривање попуста; управљање
продајним
налозима;
управљање
продајом;
управљање шемама за лојалност и награђивање;
управљање шемама за лојалност потрошача и
награђивање; уређивање излога; услуге велепродаје
везане за одевање; услуге велепродаје везане за
одећу; услуге велепродаје везане за спортску опрему;
услуге велепродаје везане за торбе; услуге
велепродаје обуће; услуге велепродаје одеће; услуге
велепродаје покривала за главу; услуге велепродаје
торби; услуге велепродаје у вези са обућом; услуге
ЗИС / RS / IPO

Ж
велепродаје у вези са покривалима за главу; услуге
велепродаје у вези са спортским производима; услуге
велепродаје у вези са спортском опремом; услуге
велепродаје у вези са торбама; услуге дигиталног
оглашавања; услуге комерцијалног лобирања; услуге
компјутеризоване продаје на мало преко интернета;
услуге
компјутеризованог
наручивања
преко
интернета; услуге малопродаје везане за обућу;
услуге малопродаје везане за одевање; услуге
малопродаје везане за спортске производе; услуге
малопродаје везане за спортску опрему; услуге
малопродаје и велепродаје за спортску робу; услуге
малопродаје које пружају бутици одеће; услуге
малопродаје које пружају продавнице одеће; услуге
малопродаје које пружају продавнице спортске
опреме;
услуге
малопродаје
обуће;
услуге
малопродаје одеће; услуге малопродаје одеће и
одевних додатака поштанском испоруком; услуге
малопродаје покривала за главу; услуге малопродаје
спортске опреме; услуге малопродаје спортских
производа; услуге малопродаје торби; услуге
малопродаје у вези са обућом; услуге малопродаје у
вези са одећом; услуге малопродаје у вези са
покривалима за главу; услуге малопродаје у вези са
спортским производима; услуге малопродаје у вези
са спортском опремом; услуге наручивања преко
интернета; услуге обраде података на интернету;
услуге оглашавања на интернету; услуге онлајн
велепродаје одевних предмета; услуге онлајн
велепродаје ообуће; услуге онлајн велепродаје
покривала за главу; услуге онлајн велепродаје
спортске опреме; услуге онлајн велепродаје
спортских производа; услуге онлајн велепродаје
торби; услуге онлајн малопродаје везане за одевање;
услуге онлајн малопродаје обуће; услуге онлајн
малопродаје покривала за главу; услуге онлајн
малопродаје спортске опреме; услуге онлајн
малопродаје спортских производа; услуге онлајн
малопродаје торби; услуге пословног руковођења у
вези са маркетиншким активностима и пласирањем
нових производа; услуге пословног саветовања које
се односи на маркетинг; услуге пословног
саветовања које се односи на рекламирање; услуге
пословног саветовања које се односи на франшизе;
услуге пословног управљања у вези са франшизама;
услуге посредовања у трговини; услуге праћења
конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге
придобијања потрошача, телефоном или лично;
услуге
продаје
гардеробе
преко
интернет
продавница; услуге промотивне продаје; услуге
промотивне продаје производа; услуге рекламирања
преко интернета; услуге руковођења продајом;
услуге саветовања у вези са набавком робе и услуга;
услуге стварања бренда; услуге стратегије
брендирања; циљни маркетинг.
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Ж
(111) 82891
(210) Ж- 2021-1390

(181) 10.08.2031.
(220) 10.08.2021.
(151) 26.07.2022.
(732) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de
C.V., Cerrada Palomas Num. Ext. 22 Num. Int. Piso 6,
Reforma Social, Miguel Hidalgo, Mexico City CP
11650, MX
(740) Павловић Гордана, Мајке Јевросиме 53,
11000, Београд
(540)

(531) 04.03.01; 24.09.05; 24.09.13; 26.01.24; 26.05.09;
26.05.11; 26.05.15; 26.05.16; 26.05.18; 26.05.24;
27.05.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, жута, бела.
(511) Кл. 32: пива; безалкохолна пива.
(111) 82892
(210) Ж- 2021-1867

(181) 01.11.2031.
(220) 01.11.2021.
(151) 26.07.2022.
(732) TRIPLE JUMP DOO BEOGRAD, Милутина
Миланковића 7г, 11070, Београд, RS
(740) Весна Мутавџић, Угриновачки пут 80,
11080, Београд
(540)

Bpolar
(511) Кл. 16: адресари; бележнице; бележнице за
писање; бележнице, нотеси; бели картон; беџеви од
картона; беџеви од папира; беџеви са именом
[канцеларијски прибор]; беџеви с именом од папира;
билтени; билтени [штампани материјал]; блокови за
белешке; блокови за записивање; блокови са
папиром за писање; ваучери; визит карте; визит
картице; вискозни папир за умотавање, украсни
папир; вишенаменске пластичне кесе; врећице
[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање;
врећице [коверте, кесице] од папира за паковање;
врећице [коверте, кесице] од пластике за паковање;
врећице од папира за паковање; врећице од папира
или пластике за паковање; етикете за обележавање;
етикете, не од текстила, за бар кодове; етикете од
папира или картона; етикете са ценама; жигови
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[печати]; зидне карте; зидни календари; именици
[штампани материјал]; календари; канцеларијске
фасцикле; канцеларијске футроле; канцеларијски
материјал,
изузев
намештаја;
канцеларијски
материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја;
канцеларијски папир; канцеларијски прибор за
писање; канцеларијски прибор [осим намештаја];
карбон папир; картон; картон за паковање; картони
за испоруку робе; картонска амбалажа; картонске
етикете; картонске или папирне кутије за поклоне;
картонске кутије; картонске кутије за индустријско
паковање; картонске кутије за паковање; картонске
кутије за поклоне; картонске ознаке; картонски
материјал за паковање; картонски материјал за
паковање [облагање, пуњење]; картонски натписи;
картонски плакати; картон у боји [обојени картон];
каталози; каталози за куповину од куће; каталози за
наручивање робе поштом; квалитетни канцеларијски
папир; кесе од папира за паковање; кесе од папира
или пластике за паковање; кесе од пластике за
паковање; клишеи; књиговезачки материјал; комади
картона; кутије за канцеларијски прибор; кутије за
оловке; кутије за паковање од картона; кутије за
паковање од картона или папира; кутије од картона
за паковање; кутије од папира; кутије од ребрастог
картона; ладице за документа [канцеларијски
реквизити]; летци, флајери; леци; маркери [писаћи
прибор]; материјали за паковање направљени од
замене за папир на бази минерала; материјали за
паковање од картона или папира за сладолед;
материјали за паковање од рециклираног папира;
налепнице; налепнице [канцеларијски прибор];
налив пера и хемијске оловке [канцеларијски
прибор]; наруџбенице; натписи од папира; натписи
од папира или картона; нотеси; обрасци за
наручивање за куповину од куће; огласне табле
штампане на папиру или картону; огласни панои од
папира или картона; ознаке од папира или картона;
ознаке са адресом; ојачане етикете за канцеларијски
материјал; оловке; омоти [канцеларијски материјал];
организационе шеме [штампани материјал]; папир;
папир без карбона за израду копија; папир боје
слоноваче; папир за визит картице [полуготове];
папир за дигиталну штампу; папир за етикете; папир
за израду кеса и врећа; папир за именике; папир за
коверте; папир за копирање; папир за ласерске
штампаче; папир за паковање; папир за писање;
папир за полице; папир за свеске; папир за телефакс;
папир за увијање; папир за умотавање поклона;
папирне
етикете;
папирне
етикете
за
идентификацију; папирне или картонске кутије;
папирне или пластичне кесе за ноћ вештица; папирне
или пластичне кесице за поклоне; папирне кесе;
папирне кесе за куповину; папирне кесице за
поклоне; папирне коверте за паковање; папирне
кутије за паковање; папирне кутије за поклоне;
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папирне ознаке; папирни и картонски материјали за
паковање [пуњење, облагање]; папирни материјал за
паковање; папирни материјал за паковање [облагање,
пуњење]; папирни нотеси; папирни омоти за
документа; папирни плакати; печати; печати за
нумерисање; печати за обележавање; печати који
остављају отисак; печати са адресом; печати са
мастилом; плакати од папира; плакати од папира или
картона; планери за канцеларијску употребу;
планови, пројекти; пластиком обложени папир за
фотокопирање; пластификатори докумената за
канцеларијску употребу; пластична, мехураста
амбалажа за паковање или умотавање; пластична
фолија за паковање; пластичне кесе за куповину;
пластичне кесе за паковање; пластичне кесе за
пелене за једнократну употребу; пластичне кесице за
паковање; пластичне фолије; пластичне фолије за
омотавање; пластични материјал за паковање;
пластични материјали за паковање; пластични
омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање;
пластични омоти; пластични омоти за поклоне;
плоче за матрице; плочице за адресе; подлоге за
писање; подметачи [подлошци] од картона или
сличних материјала; позивнице; пословни именици;
пословни обрасци; постери; проспекти; разгледнице;
ребрасте кутије за архивирање; ребрасти картон;
ребрасти папир; регистратори; регистратори за
канцеларијску употребу; рекламни натписи од
картона; рекламни натписи од папира; рекламни
натписи од папира или картона; рециклирани
квалитетни папир; рециклирани папир; роковници;
ролне пластичне фолије за паковање; свеске;
синтентички квалитетни папир; синтетички папир;
слова и бројеви израђени од папира; слова и бројеви
са лепљивом полеђином [канцеларијски прибор];
стони држачи визит картица; стони календари; стони
планери; стони сетови; стони сетови за оловке и
ситнице; стони сталци за документе; странице за
архивирање; тврди картон; телефонски именици;
торбе [омоти, врећице] од папира или пластике, за
паковање робе; траке за бар кодове; траке за
везивање [књиговезачке]; упутства; фасцикле за
документа; фасцикле за презентације; фасцикле за
списе
[канцеларијски
прибор];
фасцикле
[канцеларијски материјал]; фасцикле од папира;
фигурице направљене од папира; филтер папир;
фломастери; фотографије; фотографије штампане;
фотографије [штампане]; хартија и картон; хемијске
оловке;
часописи
[публикације];
честитке,
разгледнице; џепни календари; џепни нотеси; џепни
роковници; штамбиљи; штампана упутства за
употребу;
штампане
брошуре;
штампане
информативне фасцикле; штампане огласне плоче од
картона; штампане огласне плоче од папира;
штампане папирне етикете; штампане позивнице;
штампане позивнице од картона; штампане
ЗИС / RS / IPO

Ж
публикације; штампане ствари; штампане таблице;
штампани календари; штампани купони; штампани
купони за снижења; штампани леци; штампани
материјали у виду обојених узорака; штампани
папирни натписи; штампани папирни натписи
бројевима столова за посебне догађаје; штампани
папирни натписи са именима за посебне догађаје;
штампани поклон ваучери, некодирани; штампани
промотивни материјали; штампани роковници;
штампани узорци; штампани упитници; штампани
флајери; штампани ценовници; штампарски папир.
Кл. 25: обућа; обућа*; одећа; покривала за главу.
Кл. 35: дељење реклама за друге путем мреже за
електронску комуникацију; дељење реклама преко
интенет мрежа за комуникацију; дељење реклама
преко интернета; дељење рекламних материјала и
материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака
и узорака]; дељење рекламних огласа; дељење
рекламног и промотивног материјала; дељење
рекламног,
маркетиншког
и
материјала
за
оглашавање; дељење рекламног материјала [летака,
брошура и штампаног материјала]; дељење флајера,
брошура, штампаног материјала и узорака у
рекламне сврхе; директан маркетинг; директно
оглашавање; дистрибуција и дељење материјала за
оглашавање
[летака,
проспеката,
штампаних
материјала и узорака]; дистрибуција и дељење
рекламног материјала; дистрибуција летака у
рекламне сврхе; дистрибуција производа у рекламне
сврхе; дистрибуција проспеката; дистрибуција
проспеката директно или путем поште; дистрибуција
проспеката и узорака; дистрибуција проспеката и
узорака за реклмне потребе; дистрибуција
проспеката у рекламне сврхе; дистрибуција реклама
и комерцијалних објава; дистрибуција рекламних
летака;
дистрибуција
рекламног
материјала;
дистрибуција рекламног материјала за друге;
дистрибуција рекламног садржаја путем интернета;
дистрибуција репрезентативних узорака, директно
или
путем
поште;
дистрибуција
узорака;
дистрибуција узорака за рекламне потребе;
изнајмљивање огласног простора преко интернета;
интернет
маркетинг;
истраживања
тржишта;
истраживање тржишта; истраживање тржишта за
рекламне потребе; истраживање тржишта у вези са
навикама приликом претраживања интернета и
лојалности потрошача; истраживање тржишта у
рекламне сврхе; истраживање
у вези
са
рекламирањем; истраживња у вези са потрошаким
навикама; комерцијалне информационе услуге
доступне
путем
интернета;
комерцијално
управљање; маркетинг; маркетиншка истраживања;
маркетиншка помоћ; маркетиншке и промотивне
услуге; маркетиншке услуге везане за одећу;
непосредно оглашавање; непосредно оглашавање
поштом у циљу привлачења нових купаца и
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одржавања постојеће базе купаца; обајвљивање
рекламног
материјала;
обезбеђивање
и
изнајмљивање огласног простора на интернету;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; обезбеђивање простора на интернет
страницама за рекламирање роба и услуга;
обезбеђивање статистичких података у пословне и
комерцијалне сврхе; објављивање и ажурирање
рекламних текстова; објављивање рекламних
текстова;
обрада
електронских
поруџбина;
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 на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику [паy пер цлицк оглашавање]; оглашавање
према категоријама; оглашавање путем банера;
онлајн маркетинг; онлајн маркетиншке услуге
повезивања оглашивача са интернет страницама;
онлајн расподела маркетиншког материјала; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација
интернет странице; организовање интернет аукција;
организовање и управљање програмима лојалности
купаца; организовање, управљање и надзор програма
лојалности и подстицајних програма; организовање,
управљање и надзор програма лојалности купаца;
организовање, управљање и надзор продаје и
промотивних подстицајних програма; организовање
шема
за
награду
лојалности
потрошача;
организовање шеми за лојалност и награђивање;
оријентација бренда; партнерски маркетинг; писање
текстова за промотивне и рекламне сврхе;
позиционирање бренда; попис робе; пословни савети
и консултантске услуге у вези са франшизама;
постављање реклама за друге; преговарање везано за
уговоре о куповини и продаји робе; презентација
робе; припрема рекламних кампања; промовисање
продаје роба и услуга за друге додељивањем поена
при куповини за употребу кредитне картице;
промовисање, рекламирање и маркетинг интеренет
страница; промовисање роба и услуга других путем
шеме награђивања лојалности; промовисање роба и
услуга за друге; промовисање роба и услуга за друге
дистрибуирањем рекламног материјала разним
методама; промовисање роба и услуга за друге на
интернету; промовисање роба и услуга за друге
преко глобалне рачунарске мреже; промовисање
робе и услуга других дељењем ваучера; промотивне
и рекламне услуге; промотивне продаје за друге
путем шеме која укључује трговачке купоне са
налепницама; промотивне услуге; промотивно
рекламне услуге; промоција добара и услуга других
путем оглашавања на интернет страницама;
промоција музичких концерата; промоција посебних
догађаја;
промоција
продаје
уз
помоћ
аудиовизуелних средстава; промоција рекламних
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услуга путем аудиовизуелних средстава; промоција
робе и услуга других путем програма картица за
попуст; промоција спортских такмичања и догађаја;
пружање и изнајмљивање простора за оглашавање и
простора за спољно оглашавање; пружање
информација из области маркетинга; пружање
информација потрошачима о производу; пружање
информација потрошачима у вези роба и услуга;
пружање информација у вези са комерцијалном
продајом; пружање информација у вези са
маркетингом; пружање информација у вези са
маркетингом
путем
вебсајта;
пружање
комерцијалних
информација;
пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима;
пружање комерцијалних информација купцима;
пружање
комерцијалних
информација
путем
глобалне рачунарске мреже; 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 маркетиншких услуга из области
друштвених медија; пружање помоћи из области
комерцијализације производа у оквиру уговора о
франшизи; пружање помоћи пословног управљања и
комерцијализације производа у оквиру уговора о
франшизи; пружање помоћи пословног управљања у
оквиру уговора о франшизи; пружање помоћи у
управљању франшизама; пружање пословних
информација путем интернета; пружање пословних
трговачких савета и информација; пружање савета
који се односи на анализу потрошачких навика;
пружање савета потрошачима; пружање услуга
аукције преко интернета; рекламирање за друге на
интернету; рекламирање и маркетиншке услуге
преко интернета; рекламирање на интернету за
потребе других лица; рекламирање пословних
интернет страница; рекламирање преко електронских
рекламних паноа; рекламирање преко интернета;
рекламирање продаје за друге путем корисничких
картица са погодностима; рекламирање роба и
услуга других доделом ваучера; рекламирање роба и
услуга других путем спровођења продаје и
промотивних подстицајних шема које укључују
акцизне маркице; рекламирање роба и услуга за
друге; рекламирање робе и услуга онлајн продаваца
путем претраживог онлајн водича; рекламне и
промотивне услуге; рекламне услуге и оглашавање;
рекламне услуге које се односе на продају робе;
рекламне услуге које се односе на производе за
стварање визуелног садржаја уживо; рекламне услуге
које се пружају преко интернета; састављање
колумни за потребе медијског оглашавања;
састављање, производња и дистрибуција рекламног
материјала; састављање реклама за употребу као
интернет странице; састављање рекламног садржаја;
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састављање рекламног садржаја и реклама;
спровођење интерактивних виртуалних аукција;
спровођење истраживања тржишта; управљање
брендом; управљање комерцијалним пословима;
управљање програмима везаним за лојалност
потрошача; управљање програмима за подстицај
продаје; управљање програмима лојалности који
укључују попусте или подстицаје; управљање
програмима лојалности потрошача; управљање
програмом награђивања лојалности; управљање
програмом попуста за омогућавање учесницима да
добију попусте на робу и услуге употребом чланске
картице за остваривање попуста; управљање
продајним
налозима;
управљање
продајом;
управљање шемама за лојалност и награђивање;
управљање шемама за лојалност потрошача и
награђивање; уређивање излога; услуге велепродаје
везане за одевање; услуге велепродаје везане за
одећу; услуге велепродаје везане за спортску опрему;
услуге велепродаје везане за торбе; услуге
велепродаје обуће; услуге велепродаје одеће; услуге
велепродаје покривала за главу; услуге велепродаје
торби; услуге велепродаје у вези са обућом; услуге
велепродаје у вези са покривалима за главу; услуге
велепродаје у вези са спортским производима; услуге
велепродаје у вези са спортском опремом; услуге
велепродаје у вези са торбама; услуге дигиталног
оглашавања; услуге комерцијалног лобирања; услуге
компјутеризоване продаје на мало преко интернета;
услуге
компјутеризованог
наручивања
преко
интернета; услуге малопродаје везане за обућу;
услуге малопродаје везане за одевање; услуге
малопродаје везане за спортске производе; услуге
малопродаје везане за спортску опрему; услуге
малопродаје и велепродаје за спортску робу; услуге
малопродаје које пружају бутици одеће; услуге
малопродаје које пружају продавнице одеће; услуге
малопродаје које пружају продавнице спортске
опреме;
услуге
малопродаје
обуће;
услуге
малопродаје одеће; услуге малопродаје одеће и
одевних додатака поштанском испоруком; услуге
малопродаје покривала за главу; услуге малопродаје
спортске опреме; услуге малопродаје спортских
производа; услуге малопродаје торби; услуге
малопродаје у вези са обућом; услуге малопродаје у
вези са одећом; услуге малопродаје у вези са
покривалима за главу; услуге малопродаје у вези са
спортским производима; услуге малопродаје у вези
са спортском опремом; услуге наручивања преко
интернета; услуге обраде података на интернету;
услуге оглашавања на интернету; услуге онлајн
велепродаје одевних предмета; услуге онлајн
велепродаје ообуће; услуге онлајн велепродаје
покривала за главу; услуге онлајн велепродаје
спортске опреме; услуге онлајн велепродаје
спортских производа; услуге онлајн велепродаје
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торби; услуге онлајн малопродаје везане за одевање;
услуге онлајн малопродаје обуће; услуге онлајн
малопродаје покривала за главу; услуге онлајн
малопродаје спортске опреме; услуге онлајн
малопродаје спортских производа; услуге онлајн
малопродаје торби; услуге пословног руковођења у
вези са маркетиншким активностима и пласирањем
нових производа; услуге пословног саветовања које
се односи на маркетинг; услуге пословног
саветовања које се односи на рекламирање; услуге
пословног саветовања које се односи на франшизе;
услуге пословног управљања у вези са франшизама;
услуге посредовања у трговини; услуге праћења
конкуренције; услуге праћења тржишта; услуге
придобијања потрошача, телефоном или лично;
услуге
продаје
гардеробе
преко
интернет
продавница; услуге промотивне продаје; услуге
промотивне продаје производа; услуге рекламирања
преко интернета; услуге руковођења продајом;
услуге саветовања у вези са набавком робе и услуга;
услуге стварања бренда; услуге стратегије
брендирања; циљни маркетинг.
(111) 82893
(210) Ж- 2021-2160

(181) 14.12.2031.
(220) 14.12.2021.
(151) 26.07.2022.
(732) Piroćanci d.o.o., Улица 14, број 16, 18307,
Пирот, Крупац, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Aдвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 28.05.00;
29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела
(511) Кл. 29: сир, качкаваљ и остали млечни
производи; пеглана кобасица; ајвар.
(111) 82894
(210) Ж- 2021-2178

(181) 16.12.2031.
(220) 16.12.2021.
(151) 26.07.2022.
(732) Acer Incorporated , 7F-5, No. 369, Fuxing N.
Rd., Songshan Dist. , TAIPEI CITY, R.O.C.,
TW 10541 , TW
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(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализацију, контролу [инспекцију], спасавање и
наставу; апарати и инструменти за провођење,
прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање
или контролу електричне енергије; апарати за
снимање, пренос или репродуковање звука или
слике; магнетни носачи података, дискови за
снимање; компакт дискови, двд и други дигитални
носачи података; механизми за апарате који се
покрећу кованицама; регистар касе, рачунске
машине, опрема за обраду података; апарати за
гашење ватре; рачунари; рачунарски хардвер; ручни
рачунари; таблет рачунари; рачунарски софтвер;
рачунарске
периферне
јединице;
штампачи;
рачунарски сервери; лаптоп рачунари; ноутбук
рачунари; стони рачунари; мобилни телефони;
уређаји за складиштење података; електронске игре;
машине за видео игре; рачунарски терминали;
телевизијски декодери; видео пројектори; радио
апарати; звучници; микрофони; слушалице; бубице;
тјунери; аутоматске машине за продају и механизми
за апарате који се покрећу кованицама; рачунарски
фирмвер; помоћни рачунарски софтвери; скенери
[опрема за обраду података]; монитори; екрани на
додир; модеми; тастатуре за рачунаре; миш
[рачунарска периферна опрема]; мишеви са
куглицом за управљање [рачунарски периферни
уређаји]; плочице на додир за рачунаре; светлосне
оловке; џојстици; контролери за игрице; графички
таблети; графичке табле; адаптери; адаптери за
картице; каблови и конектори; магнетно-оптичке
јединице; јединице чврстих дискова; дискетне
јединице; драјвери за пцмциа уређаје; кертриџи и
магнетне траке за рачунаре; цд ром уређаји; цд
читачи (цд-р); цд резачи (цд-рw); двд ром уређаји;
двд резачи; ссд уређаји за складиштење података;
контролери редундантног низа независних дискова
[раид]; уређаји за масовно складиштење података;
мрежни адаптери; кабловски модеми; рутери,
мрежни мостови, мрежни пролази и чворишта;
електронски уређаји широке потрошње; телефони;
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лични дигитални асистенти [пда]; дигитални видео
снимачи; видео рекордери; телевизори, дигитални
телевизори; стерео пријемници; двд плејери; компакт
диск плејери; мп3 плејери; дигитални аудио плејери
и рекордери; аудио-појачивачи; синтисајзери гласа и
говора; генератори видео специјалних ефеката;
фотографске
камере;
камкордери;
дигитални
фотоапарати; видео декови; видео конвертери;
читачи бар-кодова; читачи магнетних трака;
телекомуникацијска опрема; телекомуникациони
апарати и инструменти; мобилни телефони;
смартфони
[паметни
телефони];
бежични
комуникациони уређаји за пренос гласа, података,
слика, аудио, видео и мултимедијалних садржаја;
апарати за мрежну комуникацију; ручни дигитални
електронски уређаји путем којих се може
приступити интернету и којима се могу послати,
примити и складиштити телефонски позиви,
електронска пошта и остали дигитални подаци;
носиви рачунарски хардвер; носиви дигитални
електронски уређаји путем којих се може
приступити интернету, и којима се могу послати,
примити и складиштити телефонски позиви,
електронска пошта и остали дигитални подаци;
паметни сатови; паметне наочаре; паметно прстење;
носиви уређаји за мерење активности; паметне
наруквице
[мерни
инструменти];
читачи
електронских књига; рачунарски софтвер за
подешавање, конфигурисање, рад и контролу
рачунара, рачунарске периферне опреме, мобилних
уређаја, мобилних телефона, паметних сатова,
паметних наочара, носивих уређаја, бубица,
слушалица, телевизора, телевизијских декодера,
аудио и видео читача и снимача, система кућног
биоскопа, и забавних система; софтвер за развој
апликација; софтвер за рачунарске игре; унапред
снимљени аудио, видео и мултимедијални садржаји
који се могу преузимати; рачунарске периферне
јединице; периферни уређаји за рачунаре, мобилне
телефоне, мобилне електронске уређаје, носиве
електронске уређаје, паметне сатове, паметне
наочаре, бубице, слушалице, телевизоре, декодере за
телевизоре и аудио и видео уређаје за репродукцију
и снимање; носиви периферни уређаји за употребу са
рачунарима, мобилним телефонима, мобилним
електронским уређајима, паметним сатовима,
паметним наочарама, паметним прстеновима,
бубицама, слушалицама, телевизорима, декодерима
за телевизоре и аудио и видео уређајима за
репродукцију и снимање; апарати за биометријску
идентификацију
и
потврду
идентитета;
акцелерометри; мерачи висине; апарати за мерење
раздаљине; апарати за снимање раздаљине; бројачи
корака; апарати за мерење притиска; индикатори
притиска; монитори, дисплеј екрани, дисплеј екрани
који се носе на глави и слушалице са микрофоном за
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употребу са рачунарима, паметним телефонима,
мобилним
електронским
уређајима, носивим
електронским уређајима, паметним сатовима,
паметним наочарима, телевизорима, декодерима за
телевизоре и аудио и видео уређајима за
репродукцију и снимање; дисплеји, наочаре,
контролери и слушалице са микрофоном за
виртуелну и проширену стварност; 3д наочаре;
наочаре [оптика]; наочаре за сунце; стакла за
наочаре; оптичка стакла; оптичка роба; оптички
апарати и инструменти; фотоапарати; блицеви за
фотоапарате; тастатуре, мишеви, подлоге за мишеве,
штампачи, дискетне јединице и хард дискови;
апарати за снимање и репродукцију звука; дигитални
аудио и видео уређаји за репродукцију и снимање;
звучници; аудио појачала и пријемници; аудио
уређаји за моторна возила; апарати за снимање и
препознавање
гласа;
телевизијски
апарати;
телевизијски пријемници [телевизори] и монитори;
радио предајници и пријемници; кориснички
интерфејс за рачунаре и електронске уређаје
уграђене у моторна возила, наиме електронске
контролне табле, монитори, екрани осетљиви на
додир, даљински управљачи, прикључне станице,
конектори, прекидачи и гласовно активиране
контроле; уређаји за глобално позиционирајући
систем
(гпс);
навигациони
инструменти;
навигациони апарати за возила [путни рачунари];
уређаји за даљинско управљање за контролу
рачунара,
мобилних
телефона,
мобилних
електронских уређаја, носивих електронских уређаја,
паметних сатова, паметних наочара, бубица,
слушалица, аудио и видео уређаја за репродукцију и
снимање, телевизора, декодера за телевизоре,
звучника, појачала, система кућног биоскопа и
система за забаву; носиви уређаји за контролу
рачунара,
мобилних
телефона,
мобилних
електронских уређаја, паметних сатова, паметних
наочара, бубица, слушалица, аудио и видео уређаја
за репродукцију и снимање, телевизора, декодера за
телевизоре, звучника, појачала, система кућног
биоскопа и система за забаву; апарати за
складиштење података; рачунарски чипови; батерије;
пуњачи батерија; електрични и електронски
конектори, спојнице, жице, каблови, пуњачи, докови,
прикључне станице и адаптери за употребу са
рачунарима,
мобилним
телефонима,
ручним
рачунарима, рачунарском периферном опремом,
мобилним телефонима, мобилним електронским
уређајима, носивим електронским уређајима,
паметним сатовима, паметним наочарима, бубицама,
слушалицама, аудио и видео уређајима за
репродукцију
и
снимање,
телевизорима
и
декодерима за телевизоре; интерактивни екрани
осетљиви на додир; интерфејс за рачунаре,
рачунарске екране, мобилне телефоне, мобилне
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електронске уређаје, носиве електронске уређаје,
паметне сатове, паметне наочаре, телевизоре,
декодере за телевизоре и аудио и видео уређаје за
репродукцију и снимање; заштитне фолије
прилагођене за рачунарске екране, екране мобилних
телефона и екране паметних телефона; навлаке,
торбе, футроле, омоти, траке и пантљике (врпце) за
рачунаре, таблет рачунаре, рачунарске тастатуре,
мобилне телефоне, мобилне електронске уређаје,
носиве електронске уређаје, паметне сатове, паметне
наочаре, бубице, слушалице, декодере за телевизоре
и аудио и видео уређаје за репродукцију и снимање;
екстерне батерије; селфи штапови; пуњачи за
електронске цигарете; пуњачи у аутомобилима;
бежични пуњачи; опрема за информациону
технологију (ит опрема) и аудиовизуелна опрема;
магнети,
апарати
за
магнетизацију
и
демагнетизацију; научни и лабораторијски уређаји за
третмане струјом; апарати, инструменти и каблови за
струју; оптички уређаји, појачивачи и коректори;
уређаји за безбедност, заштиту, протекцију и
сигнализацију; уређаји за навигацију, вођење,
праћење, циљање и израду мапа; инструменти,
индикатори и контролери за мерење, откривање и
надгледање; научно-истраживачки и лабораторијски
апарати, образовни апарати и симулатори.
(111) 82895
(210) Ж- 2021-2232

(181) 23.12.2031.
(220) 23.12.2021.
(151) 26.07.2022.
(732) DEKA INŽENJERING DOO BEOGRAD
(SAVSKI VENAC), Андре Николића 1-3, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Иван Станикић, Цвијићева 51,
11000 Београд
(540)

(531) 25.01.09; 26.03.23; 26.04.07; 26.04.10; 26.04.11;
26.04.12; 26.11.09; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 16: папир; постери; огласни панои од
папира или картона; штампани материјал (висока
штампа); канцеларијски прибор; оловке; новине;
блокови (канцеларијски материјал); памфлети;
свеске; фасцикле (канцеларијски материјал); омоти
(канцеларијски материјал); коверте; кутије за оловке;
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фотографије (штампане); печати; коверте; налепнице
(канцеларијски прибор); леци, флајери; папирни и
картонски материјали за паковање (пуњење, облагање);
ваучери; папир од пиринча; транспаренти (банери) од
папира; украсне папирне заставице; траке за бар кодове;
марамице од папира за чишћење.
Кл. 24: текстилни материјал; платно, штоф; покривачи
за душеке; прекривачи за кревете од папира;
прекривачи за столове (који нису од папира); чаршави
(текстилни); прекривачи за намештај (непричвршћени);
штампане памучне тканине; салвете од текстила;
салвете од текстила, стоне; марамице од текстила;
мреже за комарце; јастучнице; пешкири за лице од
текстила; таписерија (зидна) од текстила; зидна
таписерија од текстила; ћебад за кревете; прекривачи за
јастуке; тканине за текстилну употребу; текстилни
прекривачи за намештај.
Кл. 27: неклизајуће простирке; простирке за јогу;
татами простирке; текстилне облоге за зид.
Кл. 35: обавештења о пословима; рекламирање
преко плаката; дистрибуција рекламног материјала;
објављивање рекламних текстова; оглашавање;
рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање
преко телевизије; уређивање излога; онлајн
рекламирање на рачунарској мрежи; пословно
управљање за спортисте.
Кл. 41: услуге забавних паркова; услуге разоноде;
услуге спортских објеката; пружање услуга у
области забаве и разоноде; услуге клубова здравља
(здравствено и фитнес вежбање); услуге личног
тренера (фитнес тренинг); вођење часова фитнеса.
Кл. 44: услуге јавних купатила за хигијенске сврхе;
услуге турских купатила; услуге центара за
рехабилитацију;
здравствена
нега;
масажа;
физиотерапија; услуге ароматерапије; услуге сауне;
услуге соларијума; терапеутске услуге; услуге
аквакултуре; услуге центара за опоравак.

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.08
(591) жута, плава, зелена, црвена, црна
(511) Кл. 9: наочаре [оптика]; наочаре за скијање;
наочаре за снег; наочаре за сунце; спортске наочаре;
торбице за наочаре; узице за наочаре; ланчићи за
наочаре; кациге за скијање; кациге за сноуборд;
кутије за наочаре; кутије за наочаре за вид и за
наочаре за сунце.
Кл. 11: упаљачи; упаљачи за гасне пећнице; упаљачи
за плин; упаљачи за роштиље; упаљачи за свеће;
упаљачи са кременом за паљење бунзенових
пламеника; упаљачи [уређаји] за решое; фрикциони
упаљачи за плин.
Кл. 25: дукс мајице; спортске мајице, дресови;
мајице; заштитне мајце за водене спортове [расх
гуардс]дечије чарапе; држачи чарапа; женске чарапе;
мушке чарапе; спортске чарапе; термо чарапе; чарапе
и плетена трикотажа; покривала за главу; визир
качкети; гаће; тренерке; капе; скијашке капе; поставе
за кациге [опрема за главу]; бандана мараме;
рукавице [одећа]; рукавице за скијање; јакне [одећа];
јакне за скијање на дасци; пуњене јакне [одећа];
скијашке јакне; панталоне; скијашке панталоне;
прслуци; скафандери за снег; комбинезони за
скијање; скијашка одела; водоотпорна обућа; додаци
за обућу против клизања; обућа за планинарење;
обућа за скијање на дасци; спортска обућа; торбе
специјално прилагођене за скијашку обућу.
Кл. 28: даске за скејтборд; скејтборд; даске за
скијање на дасци; даске за сурфовање; даске за
сурфовање на стомаку; даске за скимбординг; даске
за скијање на води; скије; моноскије; облоге за скије;
кочнице за скије; скијашки везови; везови за
сноубординг; торбе прилагођене за даске за
сноубординг; навлаке специјално дизајниране за
скије и даске за скијање.

(111) 82896
(210) Ж- 2021-2242

(111) 82897
(210) Ж- 2021-2174

(181) 27.12.2031.
(220) 27.12.2021.
(151) 26.07.2022.
(732) Ивана Маџаревић, Кнеза Михаила
018/4, Београд, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

(181) 16.12.2031.
(220) 16.12.2021.
(151) 26.07.2022.
(732) Agrosava d.o.o., Палмира Тољатија 5/4, 11070,
Београд-Нови Београд, RS
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

ARAGOTO
(511) Кл. 5: препарати за заштиту биља, а нарочито
препарати за уништавање корова и штеточина;
хербициди; фунгициди; инсектициди; ларвициди;
пестициди.
(111) 82898
(210) Ж- 2021-722
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(732) SERBIA BROADBAND - SRPSKE
KABLOVSKE MREŽE d.o.o, , Ул. Булевар Пека
Дапчевића 19, 11000, Београд, RS
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

EON
(511) Кл. 9:
апарати и инструменти научни,
истраживачки,
фотографски,
кинематографски,
аудиовизуелни, оптички, за наставу, а све за услуге
телекомуникација и аудио-визуелне продукције;
апарати и инструменти за снимање, преношење,
репродуковање или обрађивање звука, слике или
података; подаци који су снимљени и који се могу
преузети, рачунарски софтвер, празни носачи података
за дигитално или аналогно снимање и складиштење;
рачунари
и
периферни
рачунарски
уређаји.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
разонода; спортске и културне активности.
(111) 82899
(210) Ж- 2022-212

(181) 08.02.2032.
(220) 08.02.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) RENAULT S.A.S., 92100 , Boulogne-Billacourt, FR
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 26.02.05; 26.11.06; 26.11.09; 29.01.12
(591) црна, наранџаста, бела.
(511) Кл. 9: компјутерске апликације (софтвер) за
изнајмљивање возила са или без возача, за путовања
у заједничким возилима и за паркирање,
складиштење возила и маас (мобилност као услуга);
интерфејси (рачунарски софтвер), сва претходно
наведена роба која се односи на услуге мобилности
(транспорт); компјутерски софтвер за даљинско
плацање путарине, изнајмљивање паркинг места и за
све услуге у вези са транспортом које се пружају са
мобилних телефона, дигиталних таблета и рачунара;
компјутерски програми и софтвер за прикупљање,
компилацију, обраду, пренос и дисеминацију
података из система глобалног позиционирања (гпс)
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за фиксне, мобилне и преносиве уређаје; електронске
базе података са информацијама о саобрацају,
географским информацијама, информацијама на
картицама, информацијама о рутама јавног превоза,
информацијама о реду вожње јавног превоза;
навигациони софтвер за израчунавање и приказ руте;
софтвер за вештачку интелигенцију за возила;
софтвер за помоц при контроли возила; компјутерски
софтвер за помоц при управљању возним парком;
компјутерски софтвер за помоц при планирању и
координацији аутономних возила; компјутерски
софтвер за одређивање локације возила; батерије,
електричне; куцишта за електричне апарате;
кабловске прикључне кутије (електричне -);
материјали за електричне мреже [жице, каблови];
електрични каблови за пуњење електричних
копнених возила свих врста, пуњачи батерија за
електрична копнена возила свих врста; станице за
пуњење електричних копнених возила свих врста;
струјни утикачи, укључујуци ојачане, за употребу у
пуњењу електричних копнених возила свих врста;
припејд или допуњиве платне картице које
корисницима омогуцавају приступ јавним станицама
за пуњење електричних копнених возила свих врста;
апликације за мобилне телефоне, укључујуци
таблете, које омогуцавају проверу и працење
потрошње електричне енергије у вези са пуњењем
електричних копнених возила, локацију станица за
пуњење електричних копнених возила, приступ
постпродајним услугама (одржавање, сервисирање и
поправка) које се односе на батерије и каблове за
пуњење електричних копнених возила; бројила
електричне енергије за употребу за електричну
енергију која се користи за пуњење електричних
копнених возила.
Кл. 12: возила; уређаји за кретање копном; возила
која се крећу на моторни погон; комби [возила];
мотоцикли; мопеди; бицикли; електрични бицикли;
опруге за амортизацију за возила; мотори за копнена
возила; мењачи за копнена возила; шасије возила;
каросерије за возила; преносна вратила за копнена
возила; хидраулична кола за возила; претварачи
обртног момента за копнена возила; квачила за
копнена возила; осовине за возила; кочнице за
возила; точкови возила; фелне за точкове возила;
навлаке за точкове [за возила]; радкапне за точкове
возила; пнеуматици; волани; седишта возила;
наслони за главу за седишта возила; сигурносни
уређаји за возила, укључујуци сигурносне појасеве и
ваздушне јастуке на надувавање; ретровизори;
брисачи ветробранског стакла; торзионе шипке за
возила;
браници
возила;
заштитне
шипке;
дефлектори; спојлери за проток ваздуха за возила;
ветробранска стакла; шибери (кровни прозори) за
возила; прозори за возила; плинске капице за
копнена возила; пак трегери (кровни носачи
139

Ж
пртљага) за возила; седишта за бицикле; седишта за
мотоцикле; сталци за бицикле; ногаре за мотоцикле;
шасије мотоцикла; шасије бицикла; уређаји против
крађе за возила; дронови.
Кл. 35: пословно управљање возним парковима;
помоц при пословном управљању и администрацији
у области мобилности и транспорта; прикупљање
комерцијалних информација; услуге поређења цена
производа и услуге у области мобилности и
транспорта; услуге продаје на мало и на велико
следецих производа: електричних батерија, жичане
робе и станица за пуњење електричних копнених
возила; аутоматска наплата на основу даљинских
очитавања потрошње електричне енергије која се
односи на пуњење електричних копнених возила.
Кл. 36:
услуге финансирања и обезбеђивања
финансијских средстава; финансијске услуге; услуге
осигурања; финансирање лизинга; све напред
наведене услуге се односе на транспорт и мобилност.
Кл. 38:
обезбеђивање телекомуникације за
платформе које се односе на услуге мобилности;
омогућавање приступа платформама за мобилност и
транспорт на интернету; телекомуникационе услуге;
телекомуникационе услуге, наиме пренос говорних
података, слика, сигнала и порука у подручју
информација у вези с мобилношцу, дијагностиком
моторних возила, подсетницима за одржавање,
статусом саобрацаја и навођењем особљу хитне
помоћи и оператерима возила; електронски пренос
сигнала за глобални сателитски навигациони систем,
односно, пренос сигнала између глобалног система
позиционирања и мобилних телефона у вези са
слањем помоци на путу и услугама у вези са
аутомобилским путовањима.
Кл. 39: изнајмљивање, резервација и обезбеђивање
возила и прибора за возила, изнајмљивање паркинг
места и површина за возила, изнајмљивање паркинга
за возила, изнајмљивање гаража за возила,
краткотрајно изнајмљивање (дељење) путничких
возила (“цар схаринг”), такси превоз, услуге шофера,
услуге заједничког коришцења аутомобила, превоз
путника; помоц при квару возила; дељење возног
парка; информације о јавном превозу; працење
возила, возила јавног превоза и путника путем
фиксних уређаја, мобилних уређаја, преносивих
уређаја
или
путем
глобалних
система
позиционирања (гпс); онлајн савети у вези са
распоредом транспортних линија и працењем рута;
пружање онлајн информација у вези са путовањима и
јавним превозом; пружање саобрацајних и
географских информација које се односе на
путовања, локацију, навигацију, саобрацај и тачке од
интереса
путем
телекомуникационих
мрежа,
мобилних телефона, преносних уређаја и бежичних
навигационих
уређаја;
пружање
онлајн
интерактивних база података које нуде услуге, ред
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вожње и линије јавног превоза, саобрацајне и
географске информације које се односе на путовања,
локацију, навигацију, саобрацај и тачке од интереса;
услуге помоци на путу, наиме, услуге вуче,
извлачења и испоруке кључева; пружање услуга
помоци на путу, односно услуга гласовног навођења
и помоци при локацији путем компоненти
интегрисаних у моторно возило, наиме, предајника,
пријемника, микропроцесора, софтвера, мобилних
телефона и електричне архитектуре која је у
интеракцији са сателитском технологијом глобалног
система положаја и центром за корисничку подршку;
навигацијске услуге, односно гласовно навођење,
навигација и помоц при локацији, путем
интегрисаног комуникационог система у возилу;
провођење и транспорт електричне енергије;
дистрибуција енергије; дистрибуција електричне
енергије; дистрибуција енергије за пуњење
електричних
копнених
возила;
испорука
електронских каблова за пуњење електричних
копнених возила свих врста, пуњача за електрична
копнена возила свих врста, струјних утикача,
укључујуци и ојачане, за употребу у пуњењу
електричних
копнених
возила
свих
врста;
изнајмљивање електричних каблова за пуњење
електричних копнених возила свих врста, 3/4 пуњачи
за електрична копнена возила свих врста, станица за
пуњење електричних копнених возила свих врста,
електричних утичница, укључујуци и ојачане, за
пуњење електричних копнених возила свих врста;
услуге померања [шлеп и транспорт], укључујуци и
за хитне случајеве, електричних копнених возила
свих врста.
(111) 82900
(210) Ж- 2022-91

(181) 21.01.2032.
(220) 21.01.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York 10017, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

RUXIENCE
(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.
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(111) 82901
(210) Ж- 2022-216

(181) 08.02.2032.
(220) 08.02.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) Кадрија Рушитовић, Милице Јанковић 7,
11060, Београд-Карабурма, RS
(740) Јована Милић, адвокат, Војводе Степе 263/61,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.22
(511) Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 26: чипка; узице и вез; позамантеријске траке;
врпце; дугмад; копче; петље.
Кл. 35:
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
(111) 82902
(210) Ж- 2022-213

(181) 08.02.2032.
(220) 08.02.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) Hyatt International Corporation, 150 North
Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago, IL 60606, US
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040,
Београд
(540)

(531) 24.17.24; 26.03.01; 26.03.05; 27.05.01; 27.05.04
(511) Кл. 43: услуге хотела; услуге одмаралишта;
услуге мотела; услуге привременог смештаја; услуге
становања и уређење привременог смештаја и то
услужних станова, станова и кондоминијума; услуге
резервација хотелских соба и привременог смештаја;
услуге резервације код пружања привременог
смештаја за путнике и туристе; услуге резервације
хотелских соба и привременог смештаја за путнике и
туристе путем веб странице; услуге пружања
информација о туристичком смештају; услуге
пружања информација у области хотела и
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привременог смештаја за путнике и туристе,
укључујући и путем веб странице; специјализоване
хотелске услуге које се пружају као део програма за
сталне госте хотела; хотелске услуге које садрже
подстицајне програме који пружају посебне услуге за
госте, погодности и награде честим гостима хотела;
услуге ресторана, барова и коктел барова; услуге
снек барова; услуге кетеринга за обезбеђивање хране
и пића; услуге пружање информација о ресторанима,
кетерингу и баровима, укључујући и путем веб
странице; обезбеђивање капацитета за одржавање
прослава и друштвених догађаја за специјалне
прилике; обезбеђивање капацитета за конференције,
изложбе и састанке; пружање информација о
обезбеђивању капацитета за одржавање прослава и
друштвених догађаја за специјалне прилике и о
обезбеђивању капацитета за конференције, изложбе
и састанке, укључујући и путем веб странице;
изнајмљивање столица, столова, столњака и
стакларије за конференције, изложбе, састанке,
друштвене догађаје и прославе; изнајмљивање сала
за састанке.
(111) 82903
(210) Ж- 2022-555

(181) 25.03.2032.
(220) 25.03.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) Viatris Healthcare, 1 Rue de Turin, 69007 Lyon, FR
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

ACOPAIR
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 82904
(210) Ж- 2022-206

(181) 08.02.2032.
(220) 08.02.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) Mars activewear, предузетник Зорица
Миликић, Рударске чете 49, 36000, Краљево, RS
(740) Ирена Чучиловић, адвокат, Паунова 84/25,
11010, Београд
(540)

(531) 26.03.07; 26.05.01; 26.13.25; 27.01.05; 27.05.01
(511) Кл. 18: велике торбе за спортску одећу;
вишенаменске торбе; вишенаменске торбе [ручне
торбе]; женске ручне торбе; мали ранчеви; мушке
ручне торбе; планинарски руксаци; пртљажне и
торбе за ношење; путне торбе; путне торбе за авион;
путне торбе за кратка путовања; путне торбе за
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одећу; путне торбице [ручне торбе]; ранци; ранчеви
за камповање; ранчеви за планинарење; руксаци;
руксаци за планинарење; ручне торбице; ручни
пртљаг; савитљиве торбе за одећу; спортске торбе;
спортске торбе за теретану; спортски руксаци; торбе
за планинарење; торбе за путовање; торбе за
спортску одећу; школски ранчеви.
Кл. 24:
велики пешкири за купање; памучни
пешкири; памучни пешкири за лице; памучни
пешкири за руке; пешкири за децу; пешкири за
купање.
Кл. 25: атлетске хеланке; бициклистичка одећа; боди
[женско рубље]; виндјакне; горњи делови тренерке;
горњи делови тренерки; грејачи за врат; доњи веш за
упијање зноја; дресови [одећа]; дукс мајице; женске
чарапе; јакне без рукава; јакне за загрејавање; јакне
за планинарење; јакне за пешачење; јакне са дугим
рукавима; јакне са кратким рукавима; капе; кратке
чарапе; кратки шортсеви; лагане јакне; лагани
џемпери; мајице; мајице без рукава; мајице без
рукава [топ]; мајице голих рамена; мајице за
загревање; мајице за тенис; мајице за трчање; мајице
[одећа]; мајице са дугим рукавима; мајице са
капуљачом; мале капе уз главу; мараме, шалови;
мушке
панталоне;
мушке
чарапе;
мушки
бициклистички шортсеви; одећа за гимнастику;
одећа за трчање; панталоне за одрасле; панталоне за
пешачење; панталоне за планинарење; панталоне за
загревање; памучни џемпери; памучни шалови;
панталоне за сваки дан; покривала за главу; прслуци
за тренинг; рукавице без прстију; рукавице као
делови одеће; рукавице [одећа]; слипови [доњи веш];
спољна одећа; спортске јакне; спортске капе;
спортске јакне с капуљачом [парке]; спортске
мајице; спортске мајице, дресови; спортске мајице и
хеланке зајогу; спортске мајице са капуљачом;
спортске мајице са кратким рукавима; спортске
панталоне; спортски горњи делови за жене са
грудњацима; спортски горњи и доњи делови одеће за
трчање; спортски грудњаци; спортски дресови;
спортски шортсеви; термо покривала за главу; терм о
чарапе; тренерке; тренерке за жене; тренерке за
мушкарце; тренерке за одрасле; хеланке; хеланке
[панталоне]; чарапе до глежњева; чарапе и плетена
трикотажа; чарапе које упијају зној; чарапе против
знојења; џемпери; џемпери за жене; џемпери за
мушкарце; џемпери за одрасле; шалови; шортсеви;
шортсеви за жене; шортсеви за мушкарце.
(111) 82905
(210) Ж- 2022-209

(181) 08.02.2032.
(220) 08.02.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14,
11000, Београд, RS
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Svaki trenutak je poseban uz
CHiPSY
(511) Кл. 29: грицкалице, наиме чипс.
(111) 82906
(210) Ж- 2022-97

(181) 24.01.2032.
(220) 24.01.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

РУКСИЕНС
(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) 82907
(210) Ж- 2022-83

(181) 20.01.2032.
(220) 20.01.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека
Дапчевића 29, Београд, RS
(540)

(531) 08.01.19; 08.01.20; 19.01.06; 19.03.05; 26.04.04;
26.04.18; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15
(591) жута, наранџаста, браон, смеђа, златна, бела,
црвена
(511) Кл. 30: кекс; вафел производи; бисквит;
посластице; чоколаде; производи од житарица.
(111) 82908
(210) Ж- 2022-211

(181) 08.02.2032.
(220) 08.02.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) RENAULT S.A.S., 92100 , Boulogne-Billacourt, FR
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(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 26.11.01; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.12; 29.01.12
(591) црна, наранџаста, бела.
(511) Кл. 9: компјутерске апликације (софтвер) за
изнајмљивање возила са или без возача, за путовања
у заједничким возилима и за паркирање,
складиштење возила и маас (мобилност као услуга);
интерфејси (рачунарски софтвер), сва претходно
наведена роба која се односи на услуге мобилности
(транспорт); компјутерски софтвер за даљинско
плацање путарине, изнајмљивање паркинг места и за
све услуге у вези са транспортом које се пружају са
мобилних телефона, дигиталних таблета и рачунара;
компјутерски програми и софтвер за прикупљање,
компилацију, обраду, пренос и дисеминацију
података из система глобалног позиционирања (гпс)
за фиксне, мобилне и преносиве уређаје; електронске
базе података са информацијама о саобрацају,
географским информацијама, информацијама на
картицама, информацијама о рутама јавног превоза,
информацијама о реду вожње јавног превоза;
навигациони софтвер за израчунавање и приказ руте;
софтвер за вештачку интелигенцију за возила;
софтвер за помоц при контроли возила; компјутерски
софтвер за помоц при управљању возним парком;
компјутерски софтвер за помоц при планирању и
координацији аутономних возила; компјутерски
софтвер за одређивање локације возила; батерије,
електричне; куцишта за електричне апарате;
кабловске прикључне кутије (електричне -);
материјали за електричне мреже [жице, каблови];
електрични каблови за пуњење електричних
копнених возила свих врста, пуњачи батерија за
електрична копнена возила свих врста; станице за
пуњење електричних копнених возила свих врста;
струјни утикачи, укључујуци ојачане, за употребу у
пуњењу електричних копнених возила свих врста;
припејд или допуњиве платне картице које
корисницима омогуцавају приступ јавним станицама
за пуњење електричних копнених возила свих врста;
апликације за мобилне телефоне, укључујуци
таблете, које омогуцавају проверу и працење
потрошње електричне енергије у вези са пуњењем
електричних копнених возила, локацију станица за
пуњење електричних копнених возила, приступ
постпродајним услугама (одржавање, сервисирање и
поправка) које се односе на батерије и каблове за
пуњење електричних копнених возила; бројила
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електричне енергије за употребу за електричну
енергију која се користи за пуњење електричних
копнених возила.
Кл. 12: возила; уређаји за кретање копном; возила
која се крећу на моторни погон; комби [возила];
мотоцикли; мопеди; бицикли; електрични бицикли;
опруге за амортизацију за возила; мотори за копнена
возила; мењачи за копнена возила; шасије возила;
каросерије за возила; преносна вратила за копнена
возила; хидраулична кола за возила; претварачи
обртног момента за копнена возила; квачила за
копнена возила; осовине за возила; кочнице за
возила; точкови возила; фелне за точкове возила;
навлаке за точкове [за возила]; радкапне за точкове
возила; пнеуматици; волани; седишта возила;
наслони за главу за седишта возила; сигурносни
уређаји за возила, укључујуци сигурносне појасеве и
ваздушне јастуке на надувавање; ретровизори;
брисачи ветробранског стакла; торзионе шипке за
возила;
браници
возила;
заштитне
шипке;
дефлектори; спојлери за проток ваздуха за возила;
ветробранска стакла; шибери (кровни прозори) за
возила; прозори за возила; плинске капице за
копнена возила; пак трегери (кровни носачи
пртљага) за возила; седишта за бицикле; седишта за
мотоцикле; сталци за бицикле; ногаре за мотоцикле;
шасије мотоцикла; шасије бицикла; уређаји против
крађе за возила; дронови.
Кл. 35: пословно управљање возним парковима;
помоц при пословном управљању и администрацији
у области мобилности и транспорта; прикупљање
комерцијалних информација; услуге поређења цена
производа и услуге у области мобилности и
транспорта; услуге продаје на мало и на велико
следецих производа: електричних батерија, жичане
робе и станица за пуњење електричних копнених
возила; аутоматска наплата на основу даљинских
очитавања потрошње електричне енергије која се
односи на пуњење електричних копнених возила.
Кл. 36:
услуге финансирања и обезбеђивања
финансијских средстава; финансијске услуге; услуге
осигурања; финансирање лизинга; све напред
наведене услуге се односе на транспорт и мобилност.
Кл. 38:
обезбеђивање телекомуникације за
платформе које се односе на услуге мобилности;
омогућавање приступа платформама за мобилност и
транспорт на интернету; телекомуникационе услуге;
телекомуникационе услуге, наиме пренос говорних
података, слика, сигнала и порука у подручју
информација у вези с мобилношцу, дијагностиком
моторних возила, подсетницима за одржавање,
статусом саобрацаја и навођењем особљу хитне
помоћи и оператерима возила; електронски пренос
сигнала за глобални сателитски навигациони систем,
односно, пренос сигнала између глобалног система
позиционирања и мобилних телефона у вези са
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Ж
слањем помоци на путу и услугама у вези са
аутомобилским путовањима.
Кл. 39: изнајмљивање, резервација и обезбеђивање
возила и прибора за возила, изнајмљивање паркинг
места и површина за возила, изнајмљивање паркинга
за возила, изнајмљивање гаража за возила,
краткотрајно изнајмљивање (дељење) путничких
возила (“цар схаринг”), такси превоз, услуге шофера,
услуге заједничког коришцења аутомобила, превоз
путника; помоц при квару возила; дељење возног
парка; информације о јавном превозу; працење
возила, возила јавног превоза и путника путем
фиксних уређаја, мобилних уређаја, преносивих
уређаја
или
путем
глобалних
система
позиционирања (гпс); онлајн савети у вези са
распоредом транспортних линија и працењем рута;
пружање онлајн информација у вези са путовањима и
јавним превозом; пружање саобрацајних и
географских информација које се односе на
путовања, локацију, навигацију, саобрацај и тачке од
интереса
путем
телекомуникационих
мрежа,
мобилних телефона, преносних уређаја и бежичних
навигационих
уређаја;
пружање
онлајн
интерактивних база података које нуде услуге, ред
вожње и линије јавног превоза, саобрацајне и
географске информације које се односе на путовања,
локацију, навигацију, саобрацај и тачке од интереса;
услуге помоци на путу, наиме, услуге вуче,
извлачења и испоруке кључева; пружање услуга
помоци на путу, односно услуга гласовног навођења и
помоци при локацији путем компоненти интегрисаних
у моторно возило, наиме, предајника, пријемника,
микропроцесора, софтвера, мобилних телефона и
електричне архитектуре која је у интеракцији са
сателитском
технологијом
глобалног
система
положаја и центром за корисничку подршку;
навигацијске услуге, односно гласовно навођење,
навигација и помоц при локацији, путем интегрисаног
комуникационог система у возилу; провођење и
транспорт
електричне
енергије;
дистрибуција
енергије;
дистрибуција
електричне
енергије;
дистрибуција енергије за пуњење електричних
копнених возила; испорука електронских каблова за
пуњење електричних копнених возила свих врста,
пуњача за електрична копнена возила свих врста,
струјних утикача, укључујуци и ојачане, за употребу у
пуњењу електричних копнених возила свих врста;
изнајмљивање електричних каблова за пуњење
електричних копнених возила свих врста, 3/4 пуњачи
за електрична копнена возила свих врста, станица за
пуњење електричних копнених возила свих врста,
електричних утичница, укључујуци и ојачане, за
пуњење електричних копнених возила од све врсте;
услуге померања [шлеп и транспорт], укључујуци и за
хитне случајеве, електричних копнених возила свих
врста.
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(111) 82909
(210) Ж- 2022-114

(181) 27.01.2032.
(220) 27.01.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) RHEI LIFE DOO BEOGRAD, улица
Београдског батаљона 4, 11030 Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

FISQ
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 82910
(210) Ж- 2022-115

(181) 27.01.2032.
(220) 27.01.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) RHEI LIFE DOO BEOGRAD, Београдског
батаљона 4, 11030 Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

LAXOPRID
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 82911
(210) Ж- 2022-93

(181) 21.01.2032.
(220) 21.01.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕКО-ДИМ
д.о.о., Цвијићева 22, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 15.01.13; 26.11.08; 26.11.13; 27.03.15; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.21; 29.01.04; 29.01.08
(591) CMYK 100%K (C:0% M:0% Y:0% K:100%)
100%C (C:100% M:0% Y:0% K:0%)
(511) Кл. 11: електростатички филтери за вентилацију
и димоводе; водени филтери за вентилацију и
димоводе; филтери са UV-C лампама за вентилацију,
климатизацију и димоводе; озон генератори; филтери
са активним угљем; противпожарни вентилациoни или
климатизациони канали.
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Кл. 37: израда, монтажа, одржавање и чишћење
система вентилације и климатизације; израда,
монтажа, одржавање и чишћење димовода; израда,
монтажа, одржавање и чишћење филтера на
системима
вентилације,
климатизације
и
димоводним системима; услуга монтаже или
наношења противпожарне заштите на канале за
вентилацију, климатизацију и димоводе.
(111) 82912
(210) Ж- 2022-277

(181) 21.02.2032.
(220) 21.02.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа "Бамби " а.д.
Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

Ж
(531) 03.09.01; 03.09.24; 08.01.10; 08.01.19; 19.03.05;
25.07.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.15
(591) плава, ружичаста, бела, браон, црна, жута,
црвена, беж
(511) Кл. 30: слани производи направљени од
брашна, слани крекери, переце преливене чоколадом.
(111) 82914
(210) Ж- 2022-187

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 27.07.2022.
(732) Frug doo Sremski Karlovci, Светозара
Марковића 16, 21205, Сремски Карловци, RS
(540)

FRUG
(511) Кл. 32: пиво; безалкохолни напици, минералне
и содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други препарати за прављење безалкохолних
напитака.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 82915
(210) Ж- 2022-188

(531) 03.09.01; 03.09.24; 08.01.10; 08.01.19; 19.03.05;
25.07.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15
(591) плава, наранџаста, беж, браон, бела, црна, црвена
(511) Кл. 30: слани производи направљени од
брашна, слани крекери, переце преливене чоколадом.
(111) 82913
(210) Ж- 2022-278

(181) 21.02.2032.
(220) 21.02.2022.
(151) 26.07.2022.
(732) Концерн за производњу и промет
кондиторских производа "Бамби " а.д.
Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд
(540)

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 27.07.2022.
(732) Frug doo Sremski Karlovci, Светозара
Марковића 16, 21205, Сремски Карловци, RS
(540)

KALEM
(511) Кл. 32: пиво; безалкохолни напици, минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други препарати за прављење безалкохолних напитака.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
Кл. 43:
услуге обезбеђивања хране и пића;
привремени смештај.
(111) 82916
(210) Ж- 2022-189

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 27.07.2022.
(732) Frug doo Sremski Karlovci, Светозара
Марковића 16, 21205, Сремски Карловци, RS
(540)

ACHILLES
(511) Кл. 32: пиво; безалкохолни напици, минералне и
содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и
други препарати за прављење безалкохолних напитака.
Кл. 33: алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
ЗИС / RS / IPO
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Ж
(111) 82917
(210) Ж- 2022-161

(181) 03.02.2032.
(220) 03.02.2022.
(151) 27.07.2022.

(300) 90869956 06.08.2021. US.
(732) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty
Road, Plymouth, Michigan 48170, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

RIVIAN
(511) Кл. 38: телекомуникационе услуге; пружање услуга
мобилне комуникације; услуге бежичне широкопојасне
комуникације; електронски пренос података; пружање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; услуге телекомуникационих пролаза, наиме,
пружање телекомуникационе везе између возила, возача и
глобалне комуникационе платформе; телекомуникационе
услуге, наиме, пружање електронских порука упозорења
путем глобалне комуникационе платформе којима се
појединци обавештавају о догађајима везаним за
безбедност возила и другим информацијама у вези са
возилима.
(181) 03.02.2032.
(220) 03.02.2022.
(151) 27.07.2022.
(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)

(531) 14.01.24; 25.07.02; 26.11.12; 26.11.21; 27.05.01;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08
(591) плава, бела и црна.
(511) Кл. 2: боје, фирнајзи, лакови; средства за
заштиту од рђе и труљења дрвета; материје за
бојење; нагризајућа средства; сирове природне
смоле; метали у облику листова и праха за сликаре,
декоратере, штампаре и уметнике.
(111) 82920
(210) Ж- 2022-73

(181) 19.01.2032.
(220) 19.01.2022.
(151) 27.07.2022.
(732) European Refreshments Unlimited Company,
Southgate, Dublin Road, Drogheda A92 YK7W, IE
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(111) 82918
(210) Ж- 2022-164

GRINDSTONE

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

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

(111) 82921
(210) Ж- 2022-168

(111) 82919
(210) Ж- 2022-256

(300) 37069 27.01.2022. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(181) 17.02.2032.
(220) 17.02.2022.
(151) 27.07.2022.
(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West
143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 27.07.2022.

L&M FORWARD ORIENTAL
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
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инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(111) 82922
(210) Ж- 2022-169

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 27.07.2022.

(300) 37054 26.01.2022. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

Ж
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(111) 82924
(210) Ж- 2022-163

(181) 03.02.2032.
(220) 03.02.2022.
(151) 27.07.2022.
(732) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, WC2R 2PG, London, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

FORWARD RUBY
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
(111) 82923
(210) Ж- 2022-167

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 27.07.2022.

(300) 37060 26.01.2022. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

FORWARD BLAST
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
ЗИС / RS / IPO

(531) 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 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.
(111) 82925
(210) Ж- 2022-165

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 27.07.2022.

(300) 37062 26.01.2022. AD.
(732) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

FORWARD EXOTIC
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање,
дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху);
замена за дуван (за немедицинску употребу);
електронске цигарете; дувански производи за
загревање; електронски уређаји и њихови делови
који се користе за загревање цигарета или дувана у
циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за
инхалацију; течни никотински раствори за употребу
у електронским цигаретама; артикли за пушаче,
папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за
цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете,
табакере, пепељаре за пушаче, луле, џепне машинице
за увијање цигарета, упаљачи за пушаче; шибице.
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Ж
(111) 82926
(210) Ж- 2022-266

(181) 18.02.2032.
(220) 18.02.2022.
(151) 27.07.2022.
(732) Hey Dude B.V., Zudplein 126, 1077XV
Amsterdam, NL
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

HEY DUDE
(511) Кл. 25: обућа, одећа, покривала за главу.
(111) 82927
(210) Ж- 2021-1833

(181) 26.10.2031.
(220) 26.10.2021.
(151) 28.07.2022.
(732) SEA SONIC ELECTRONICS CO., LTD., 8F.,
No.17, Alley 360, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei
City, Taiwan, R.O.C., TW
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(531) 26.03.23; 26.11.06; 26.11.13; 27.01.13; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.21
(511) Кл. 9: компјутерске периферне јединице; усб
прикључци (тзв. флеш драјвови); миш [рачунарска
периферна опрема]; тастатуре за рачунаре;
унутрашњи вентилатори за хлађење рачунара;
компјутерске софтверске апликације које се могу
преузимати; рачунарски програми, који се могу
преузимати; електрични водови; материјали за
електричне водове [жице, каблови]; електрични
трансформатори; регулатори преоптерећења напона;
електричне утичнице; извори напајања електричном
енергијом; снабдевачи непрекидног напајања
електричном енергијом; конектори [струјни];
електрични претварачи; чипови [интегрисана кола];
интегрисана кола; пуњачи батерија; подлоге за
"мишеве"; рачунари; монитори за рачунаре;
рачунарски меморијски уређаји; компјутерски
хардвер; кутије за звучнике; оптичка влакна
(светлосно проводни филаменти); кондензери
(кондензатори); отпорници (електрични); електрични
апарати за комутацију.
(111) 82928
(210) Ж- 2021-2110

(181) 06.12.2031.
(220) 06.12.2021.
(151) 28.07.2022.
(732) Nemanja Maksimovic, Ilije Djuricica 25a/5,
11030, Beograd, RS
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(540)

(531) 26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.04;
29.01.06
(591) Плава, Бела, тамно сива
(511) Кл. 9: класа 9:заштитна одећа за мотоциклисте
за заштиту од незгода или повреда; заштитна опрема
за главу; заштитне кациге; заштитне кациге за возаче
и путнике; заштитне кациге за спорт; заштитне
кутије за мп3 плејере; заштитне кутије за
електронске читаче; заштитне кутије за личне
дигиталне помоћнике [пда]; заштитне кутије за
мобилне телефоне; заштитне кутије за паметне
телефоне; заштитне кутије за таблет компјутере;
заштитне маске; заштитне навлаке за паметне
телефоне; заштитне облоге за каблове од оптичких
влакана; заштитне фолије прилагођене за екране
рачунара; заштитне фолије прилагођене за
смартфоне; заштитне футроле за електронске читаче
књига; заштитне футроле за таблет рачунаре;
заштитне футроле и кутије за таблет рачунаре;
заштитни шлемови за бициклисте; заштитни
шлемови за децу; заштитни шлемови за
мотоциклисте;
звона
за
упозорење;
звона
[упозоравајући уређаји]; звуци звона за телефоне
који се могу преузети; звуци звона и графике за
мобилне телефоне који се могу преузети; звучне
картице; звучници за преносиве читаче медија;
звучници за рачунаре; звучници најнижих тонова;
звучници са уграђеним појачалом; звучничке
јединице; зенитни телескопи; зилберице за употребу
у фотографији; интегрисане меморијске картице;
интегрисани програмски пакети; 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
мултимедијални
програми
за
рачунарске игре; интерактивни мултимедијални
рачунарски програми; интерактивни мултимедијални
софтвер за игре; интерактивни рачунарски софтвер;
интернет телефони; интерфејси за рачунаре;
инфрацрвене камере; инфрацрвени даљински
управљачи; јавни телефони; јавно доступни софтвер
за рачунаре; јастучићи за нос за наочаре за сунце;
јастучићи за слушалице; јединице визуелног приказа;
јединице за видео приказ; јединице за дигиталне
дискове; јединице за електрично напајање; јединице
за надзор напона; јединице за смештај минијатурних
хард диск драјвова; јединице за чување резервне
копије на рачунару; јединице које се постављају на
сто или у ауто а које у себи садрже звучнике који
ЗИС / RS / IPO
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омогућавају да руке буду слободне при телефонском
разговору; једноножни стативи за фотоапарате;
јонизациони апарати, не за пречишћавање ваздуха
или воде; каблови високе фрекфренције за
повезивање са мултимедијским уређајима; каблови
за микрофоне; каблови за модеме; каблови за
напајање; каблови за паљење акумулатора; каблови
за пренос електричних и оптичких сигнала; каблови
за пренос електричних сигнала; каблови за пренос и
пријем звукова и слика; каблови за пренос и пријем
телевизијских сигнала; каблови за пренос оптичких
сигнала; каблови за пренос података; каблови за
синхронизацију података; каблови за системе
преноса електричних и оптичких сигнала; каблови за
системе преноса електричног сигнала; каблови за
штампаче; каблови радио релеја; каблови са
оптичким влакнима; каблови са прикључцима;
кабловске прикључне кутије; кабловски локатори;
кабловски модеми; кабловски снопови; каишеви за
камере; калеми, електрични; калемови за камере;
калемови за пригушивање; калемови [фотографски];
камере за видео надзор; камере за вожњу уназад;
камере за возила; камере за кацигу; камере за
мрежњаче, осим за медицинску употребу; камере
које се активирају на покрет; картице за усб
прикључке; картице за персоналне рачунаре (пц
картице); картице за проширење за рачунаре;
картице
за
проширење
меморије;
картице
корисничког окружења за апарате за обраду
података; картице радне меморије [рам]; картице са
електронским колом; картице са интегрисаним
колима [паметне картице]; картице са микрочипом;
картице са чипом; касетофони; касетофони за ауто;
касетофони за аутомобиле; катанци, електронски;
кациге за виртуелну стварност; кациге за вожњу
скејтборд; кациге за мотоциклисте; кациге за
роњење; кациге за скијање; кациге за сноуборд;
кациге за удараче у бејзболу; кациге за хватаче у
бејзболу; кациге за хокеј на леду; квантне тачке
[полупроводнички материјали од кристалних
молекула]; кертриџи за игре за употребу на
апаратима за електронске игре; кертриџи за тонере,
празни, за фотокопир апарате; кертриџи за тонере,
празни, за штампаче; кертриџи са тинтом, празни, за
рачунарске штампаче; кертриџи са тинтом, празни,
за фотокопир апарате; кинематографске камере;
књиге снимљене на диску; књиге снимљене на
траци; коаксијални каблови; коаксијални релеји;
кодиране банкарске картице; кодиране дебитне
картице; кодиране електронске картице са чипом;
кодиране електронске картице са чипом за
идентификацију одређених корисника рачунара и
мобилних телефона; кодиране картице; кодиране
картице за откључавање; кодиране картице
лојалности; кодиране картице са интегрисаним
електронским колима; кодиране кредитне картице;
ЗИС / RS / IPO

Ж
кодиране магнетне картице; кодиране магнетне
припејд телефонске картице за позиве; кодиране
наруквице за идентификацију, магнетне; кодиране
паметне картице; кодиране платне картице; кодиране
поклон картице; кодиране припејд банкарске
картице; кодиране припејд платне картице; кодиране
чланске картице; кодирани купони за муштерије;
кожне футроле за мобилне телефоне; колиматори;
колориметри; командне ручице [џојстици] за
употребу са рачунаром, осим за видео игре;
комбиновани видео читачи и снимачи; компактне
дигиталне камере; компаратор; компјутеризовани
роковници;
компјутеризовани
часовници
са
препознавањем
отиска
прста;
компјутерске
периферне јединице; компјутерски програми за
приступање интернету и коришћење интернета;
компјутерски хардвер; комплети батерија; комплети
за телефоне за телефонирање без ангажовања руку;
компоненте за рачунаре; компоненте од којих су
састављене антене; конектори за електричне каблове;
конектори за електронска кола; конектори за оптичка
влакна; контролни панели за аларме; контролни
панели за пожарне аларме; контролни сатови
[уређаји за евиденцију времена]; конференцијски
телефони; кориснички приручници за рачунар у
електронском формату; кофери за фотоапарате и
фотографску опрему; криптографски кључеви који
се могу даунлаудовати за примање и трошење
криптовалуте; кутије за звучнике; кућишта
прилагођена за звучнике; кућишта прилагођена за
појачала; кућишта прилагођена за фотографску
опрему; кухињске ваге; кухињски мерачи времена;
лабораторијски сталци за пипете; лампице
упозорења за квар, осим оних које су део возила;
ланчићи за наочаре; ланчићи за наочаре без дршке;
ланчићи за наочаре за вид и наочаре за сунце;
ланчићи за сунчане наочаре; ланчићи и узице за
сунчане наочаре; лаптоп рачунари; ласери за мерење;
ласери, који нису за медицинску употребу; ласерске
диоде; ласерски дискови; ласерски штампачи;
ласерски штампачи у боји; лењири; лењири за
мерење; либеле; литијум-јонске батерије; литијумске
батерије; лични аларми; лични дигитални асистенти
[пда]; лични звучници; лични рачунари; локалне
рачунарске мреже [лан]; лопатице за мерење;
машине за рачунање; мелодије за мобилне телефоне
које се могу преузимати; меморијске флеш картице;
меморијске картице за фотоапарате; меморијске
картице [рачунарски хардвер]; меморијске картице за
машине за видео игре; мерачи величине прста;
мерачи величине прстена; мерачи вибрација; мерачи
висине;
мерачи
дебљине;
мерачи
звука;
микропроцесори;
микрорачунари;
микроскопи;
микроскопи за операције; микроскопи са светлећим
[лед] диодама; микрофони; микрофони за апарате за
телекомуникацију; микрофони за комуникацијске
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уређаје; микрофони за коришћење мобилног
телефона без ангажовања руку; мини рачунари;
мишеви са куглицом за управљање [компјутерски
периферни уређаји]; миш [рачунарска периферна
опрема]; млазни штампачи; мобилни пријемници
података; мобилни телекомуникациони уређаји;
мобилни телефони; мобилни телефони - апарати;
мобилни телефони са великим типкама и бројевима
за
кориснике
са
смањеним
видом
или
способностима; мобилни телефони са уграђеним
телефаксом; мобилни телефони [телекомуникациони
уређаји]; модули за проширење меморије; модули
интегрисаних кола; монитори за рачунаре; монитори
[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски
програми]; монитори са екраном од течних кристала
[лцд]; монитори са светлећим [лед] диодама;
монокли; монокристалне силиконске плочице;
мрежни адаптери; мрежни адаптери за рачунаре;
мрежни пуњачи; мрежни рутери; мрежни сервери;
мрежни трансформатори; мрежни штампачи;
музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати;
музичке линије; музички аутомати који се покрећу
кованицама [џубокс]; музички звучни записи који се
могу преузети; мултимедијалне плоче за убрзавање;
мултимедијални
апарати
и
инструменти;
мултимедијални
пројектори;
мултимедијални
софтвер
снимљен
на
цд-ром-дисковима;
мултимедијски фајлови који се могу преузети;
мултиплексери;
мултифокалне
наочаре;
навигацијски рачунари за аутомобиле; навигацијски
уређаји за глобалне позиционе системе [гпс];
навигациони апарати за возила [путни рачунари];
навигациони инструменти; навлаке за мп3 уређаје;
навлаке за пда уређаје [личне дигиталне помоћне
уређаје]; навлаке за двогледе; навлаке за дигиталне
медијске читаче; навлаке за дршке за наочаре;
навлаке за електронске уређаје; навлаке за
камкордере; навлаке за лаптопове; навлаке за
микрофоне; навлаке за мобилне телефоне; навлаке за
паметне телефоне; навлаке за портабл уређаје за
репродукцију музике; навлаке за телефонске
слушалице; навлаке за уређаје за складиштење
музике; навлаке за уређаје за складиштење података;
навлаке за фотоапарате; налепнице за лаптоп;
налепнице
индикатори
температуре,
не
за
медицинске намене; намештај посебно прављен за
лабораторије; нетбук рачунари; носачи за звучнике;
носиви рачунари; носиви уређаји за мерење
активности; носни чепови за пливаче и рониоце;
ноутбук рачунари; објективи за микроскопе;
објективи за снимање селфија; објективи за
телескопе; обликоване навлаке за рачунаре за
заштиту од прашине; образовни рачунарски софтвер;
опрема за телефонирање слободних руку [хендс
фри]; опрема за телефонске терминале; опрема за
читање картица; оптички носиоци података; ослонци
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за руке током рада на рачунару; ослонци за ручни
зглоб за рад са рачунарима; паметни сатови; паметни
телефон у облику ручних сатова; паметно прстење;
панели за аларме; панели са екраном од течних
кристала [лцд]; папирне навлаке за телефонске
слушалице; папучице за наочаре; плазма екрани;
плазма
телевизори;
планетаријуми
[оптички
уређаји]; плоче за батерије; плоче за електричне
утичнице, обликоване; плоче за соларне ћелије;
плочице на додир; плутајућа опрема у безбедносне
сврхе; подводне камере; подводни електрични
каблови; подешивачи радио сигнала; подлоге за
"мишеве"; подлоге за хлађење ноутбук рачунара;
подлоге за шаку за рад са рачунарима; постоља за
фотографске апарате; прави лењири [за мерење];
празне усб флеш меморије; празне усб картице;
празне меморијске картице; празне паметне картице;
празне траке за чување рачунарских података;
преносиве флеш меморијске картице; пројектни
екрани; пројектори; пројектори за индустрију забаве;
пројектори за кућни биоскоп; пројектори звука;
пројектори са технологијом од течних кристала
[лцд]; пројектори слајдова; пројектори слика; пуњачи
батерија; пуњачи батерија за електронске пипете;
пуњачи батерија за електронске цигарете; пуњачи за
батерије за мобилне телефоне; пуњачи за електричне
акумулаторе; пуњачи за електричне уређаје који се
користе за загревање дувана; пуњачи за електричне
четкице за зубе; пуњачи за електронске цигарете;
пуњачи за телефонске батерије; пуњачи за џојстик;
пуњачи у аутомобилима за електричне цигарете;
пуњачи у аутомобилима за уређаје који се користе за
загревање дувана; пуњиве батерије; пуњиве
електричне батерије; равни екрани; радио тјунери за
аутомобиле; радио уређаји за аутомобиле; рачунари;
рачунарска
меморија,
уређаји;
рачунарска
програмска опрема за групни рад; рачунарске плугин картице; рачунарске графике које се могу
преузети; рачунарске дискете; рачунарске матичне
плоче;
рачунарске
тастатуре;
рачунарски
апликативни софтвер за мобилне телефоне;
рачунарски графички софтвер; рачунарски екрани
осетљиви на додир; рачунарски каблови; рачунарски
софтвер за омогућавање преноса фотографија на
мобилне телефоне; светлеће рекламе; светлећи
знаци; светлећи знаци за излаз; скенери за отиске
прстију; слушалице; слушалице - бубице; слушалице
за комуникацију на даљину; слушалице за
коришћење мобилног телефона без ангажовања руку;
слушалице за мобилне телефоне; слушалице за
музику; слушалице за телефоне; слушалице које се
умећу у уши; слушалице са микрофоном за рачунаре;
смартфони [паметни телефони]; снимачи цд дискова;
снимачи видео касета; сталци за видео камере;
сталци за микрофоне; сталци за наочаре; сталци
прилагођени за лаптопове; станице за пуњење
ЗИС / RS / IPO
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електричних возила; стерео адаптери за аутомобиле;
таблет
лични
рачунари;
таблет
рачунари;
телеграфске
жице;
телеграфски
апарати;
телекомуникацијска опрема; телекомуникацијске
машине и апарати; телекомуникацијски апарати;
телекомуникацијски апарати за дигиталне и аналогне
сигнале; телекомуникацијски апарати за мобилне
мреже; телекомуникацијски апарати и инструменти;
телекомуникацијски каблови; телекомуникацијски
мултиплексери; телекомуникацијски уређаји и
апарати; телефони са микрофоном и звучником
одвојеним од апарата; телефонске жице; телефонске
секретарице; телефонске слушалице; телефонске
централе; телефонски адаптери; телефонски апарати;
телефонски преносници; телефонски пријемници;
телефонски уређаји и пријемници; торбе за личне
дигиталне асистенте [пда]; торбе за дигиталне
уређаје за репродукцију музике; торбе за лаптопове;
торбе за ношење лаптопова; торбе за ношење радиопејџера; торбе за портабл уређаје за репродукцију
музике; торбе и навлаке за мобилне телефоне; торбе
посебно прилагођене за камере и фотографску
опрему; торбе предвиђене за компакт дискове; торбе
прилагођене за ношење рачунара; торбе прилагођене
за фотоапарате; торбице за мобилне телефоне од
тканине или текстилног материјала; торбице за
наочаре; торбице за мобилне телефоне; траке за
мобилне телефоне; траке за наочаре без дршке; траке
за наочаре за вид и наочаре за сунце; траке за
причвршћивање испод браде за кациге за амерички
фудбал; траке за рачунарске игре; траке за снимање
звука; траке за сунчане наочаре; трипод сталци за
геодетске уређаје; трипод сталци за телескопе;
троношци за камере; троуглови за жарење за
лабораторијску употребу; троуглови [за мерење];
тунери за амплитудну модулацију; улазни уређаји за
рачунаре; футроле за двогледе; футроле за дечије
наочаре; футроле за дигиталне медијске читаче;
футроле за електронске планере; футроле за
електронске уређаје; футроле за камкордере; футроле
за лаптоп рачунаре; футроле за мобилне телефоне од
коже или од имитације коже; футроле за наочаре;
футроле за паметне телефоне; футроле за сунчане
наочаре; футроле за сунчане наочаре и за заштитне
наочаре; футроле за таблет рачунаре; футроле за
телефоне; футроле за уређаје за сателитско
навођење; футроле за уређаје за складиштење
музике; футроле за уређаје за складиштење података;
футроле за џепне дигитроне; футроле и навлаке за
мп3 уређаје; футроле и навлаке за електронске
уређаје; футроле и навлаке за лаптоп; футроле и
навлаке за фотоапарате; футроле намењене за двд
плејере; футроле намењене за мп3 плејере; футроле
намењене за нетбук рачунаре; футроле намењене за
преносне рачунаре; футроле намењене за читаче
компакт дискова; футроле на преклоп за паметне
ЗИС / RS / IPO

Ж
телефоне; футроле прилагођене за мобилне
телефоне; хардвер за виртуелну приватну мрежу
[впн]; хардвер за мрежу за чување података [нас];
читачи картица; читачи за идентификацију путем
радио фреквенције [рфид]; читачи картица са чипом;
читачи меморијских картица; читачи меморијских
флеш картица; читачи микро титар плоча; читачи
микрофилма; читачи [опрема за обраду података];
читачи оптичких дискова; читачи паметних картица.
(111) 82929
(210) Ж- 2021-1088

(181) 17.06.2031.
(220) 17.06.2021.
(151) 28.07.2022.
(732) BRAND ACADEMY DOO, Јосипа Колумба 33,
24413, Палић, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 02.01.01; 02.01.05; 09.07.01; 25.01.01; 25.01.05;
26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) тамно браон, светло браон, беж, бела.
(511) Кл. 6: конзерве; алуминијумске конзерве.
Кл. 33: алкохолна пића, нарочито ракија.
(111) 82930
(210) Ж- 2022-96

(181) 24.01.2032.
(220) 24.01.2022.
(151) 28.07.2022.
(732) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, CH
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

PHILIP MORRIS NOVEL MIX
(511) Кл. 34: дуван, сиров или прерађен; дувански
производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за
увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван
за шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за
дуван (за немедицинску употребу); електронске
цигарете; дувански производи за загревање; електронски
уређаји и њихови делови који се користе за загревање
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Ж
цигарета или дувана у циљу ослобађања аеросола који
садржи никотин за инхалацију; течни никотински
раствори за употребу у електронским цигаретама;
артикли за пушаче, папир за цигарете; тубе за цигарете;
филтери за цигарете; кутије за дуван; кутије за цигарете;
табакере; пепељаре за пушаче; луле; џепне машинице за
увијање цигарета; упаљачи за пушаче; шибице.
(111) 82931
(210) Ж- 2022-227

(181) 10.02.2032.
(220) 10.02.2022.
(151) 28.07.2022.
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Батајнички друм б.б., Београд - Земун, RS
(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.21; 26.11.13; 27.05.04; 27.05.11; 29.01.04; 29.01.08
(591) плава, црна.
(511) Кл. 5: препарати за уништавање штеточина;
фунгициди; хербициди; инсектициди.
(111) 82932
(210) Ж- 2022-319

(181) 24.02.2032.
(220) 24.02.2022.
(151) 28.07.2022.
(732) Wm. Wrigley Jr. Company , 1132 W. Blackhawk
Street, Chicago, Illinois 60642, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17
(511) Кл. 12: бицикли; седишта за бицикле; гуме за
бицикле; ручке за волан бицикла; ручке за волан
мотора.
(111) 82934
(210) Ж- 2022-296

(181) 23.02.2032.
(220) 23.02.2022.
(151) 29.07.2022.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KG, Eckenheimer
Landstr. 100, 60318 Frankfurt am Main, DE
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000,
Београд
(540)

BOCOUTURE
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и хигијенски
препарати за медицинску употребу; медицински
производи за дерматологију.
(111) 82935
(210) Ж- 2021-2058

(181) 26.11.2031.
(220) 26.11.2021.
(151) 29.07.2022.
(732) NOBU TECHWAY DOO NOVI SAD,
Новосадског сајма 3, 21000, Нови Сад, RS
(740) Срђан Поповић, адвокат, Булевар ослобођења
109, 21000, Нови Сад
(540)

Vrati Svoj Sjaj
(511) Кл. 30: посластице; жвакаће гуме; жвакаће
гуме од којих могу да се праве велики балони;
бомбоне; дражеје пеперминта; ситне спороотапајуће
бомбоне и пастиле.
(111) 82933
(210) Ж- 2022-297

(181) 23.02.2032.
(220) 23.02.2022.
(151) 28.07.2022.

(300) 97015335 07.09.2021. US.
(732) Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, Costa Mesa,
California 92626, US
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)
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(531) 07.01.24; 26.04.08; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела, жута
(511) Кл. 16: новине; новински папир; цртане приче
у новинама (штампани материјал); штампане ствари.
(111) 82936
(210) Ж- 2021-2057

(181) 26.11.2031.
(220) 26.11.2021.
(151) 29.07.2022.
(732) NOBU TECHWAY DOO NOVI SAD,
Новосадског сајма 3, 21000, Нови Сад, RS
(740) Срђан Поповић, адвокат, Булевар ослобођења
109, 21000, Нови Сад
(540)

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/8
Intellectual Property Gazette 2022/8
(531) 07.01.24; 24.17.02; 26.01.16; 26.11.22; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.14; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела
(511) Кл. 16: новине; новински папир; цртане приче
у новинама (штампани материјал); штампане ствари.
(111) 82937
(210) Ж- 2022-298

(181) 23.02.2032.
(220) 23.02.2022.
(151) 29.07.2022.
(732) Милица Лепојевић , Браничевска 20,
11000, Београд, RS
(540)

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

Ж
психологијом; медицинска помоћ; медицинске и
здравствене услуге; медицинске и услуге неге за
одрасле
особе;
медицинске
консултације;
медицинске
услуге;
медицинско
саветовање;
обављање психолошких процена и прегледа;
окупациона терапија и рехабилитација; педијатријске
услуге; плесна терапија; припрема психолошких
извештаја;
припрема
психолошких
профила;
пружање здравствених услуга у кући; пружање
психолошке помоћи; пружање услуга програма за
мршављење; пружање услуга психолошког лечења;
психијатријске консултације; психијатријске услуге;
психијатријско
тестирање;
психолошка
нега;
психолошке консултације; психолошки коучинг,
консултације и терапеутске услуге; психолошки
третмани; психолошко саветовање; психолошко
саветовање
запослених;
психолошко-социјална
заштита; психотерапија; радна терапија; реики
терапија; терапеутске услуге; терапија против
пушења; услуге алтернатнивне медицине; услуге
ароматерапије; услуге индивидуалног и групног
психолошког саветовања; услуге лечења зависности;
услуге лечења несанице; услуге лечења реики
методом; услуге психолога; услуге психолошке
процене и прегледа; услуге психотерапеута.
(111) 82938
(210) Ж- 2022-272

(181) 18.02.2032.
(220) 18.02.2022.
(151) 29.07.2022.
(732) Предраг Ивановић, Мите Ракића 14,
11000, Београд, RS
(740) Сава Миловановић, Пјарона Де Мондезира 8,
11000, Београд
(540)

(531) 26.01.05; 26.01.06; 26.01.18; 26.01.22; 26.04.01;
26.04.10; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13
(591) црна, бела, плава боја.
(511) Кл. 25: мајице; бициклистичке мајице; дукс
мајице; кратке мајице; мајице без рукава; мајице за
трчање; мајице [одећа]; спортске мајице; мајице без
рукава [топ]; мајице голих рамена; мајице са
капуљачом; мајице са крагнама; мајице са кратким
рукавима; мајице са рол-крагном; мајице са
штампом; мушке мајице без рукава; плетене поло
мајице; постављене спортске мајице; спортске
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мајице, дресови; спортске мајице са капуљачом;
спортске трегер мајице; мајице кратких рукава са
штампом; спортске мајице са кратким рукавима;
мајице које се вежу око врата.
Кл. 38: видео емитовање; видео емитовање путем
интернета; пренос видео података; пренос видео
порука; пренос видео садржаја; пренос видео
садржаја на захтев; видео пренос путем дигиталних
мрежа; пренос видео података путем интернета;
пренос видео садржаја путем интернета; пренос
звука, видео записа и информација; емитовање видео
и аудио програма путем интернета; емитовање видео
и аудио садржаја путем интернета; интерактивна
испорука видео записа путем дигиталних мрежа;
пренос аудио и видео садржаја путем интернета;
услуге аудио и видео емитовања садржаја путем
интернета; услуге дигиталног преноса аудио и видео
података; услуге преноса и комуникације видео и
аудио записа; пренос видео садржаја, филмова,
слика, текста, фотографија, игара, садржаја који су
створили корисници, аудио садржаја, и информација
путем интернета; пренос података, аудио, видео и
мултимедијалних датотека, укључујући датотеке које
се могу преузимати и датотеке које се преносе
стримингом преко глобалне рачунарске мреже.
Кл. 41: вођење семинара; организовање семинара;
вођење образовних семинара; вођење радионица и
семинара; вођење семинара за обуку; договарање,
реализација и организација семинара; омогућавање
онлајн семинара обуке; организовање и вођење
образовних семинара; организовање и вођење
радионица и семинара; организовање и вођење
семинара за обуку; организовање изложби, семинара
и конференција; организовање и реализација
конференција и семинара; организовање радионица и
семинара; организовање семинара и конференција;
припрема и вођење семинара; организовање и
вођење конференција, семинара и симпозијума;
консултовање које се односи на организовање и
вођење семинара; организовање и реализација
конференција, конгреса, семинара и радионица за
обуку; стручно саветовање и информационе услуге
које се односе на уређивање, вођење и организовање
семинара; издавање текстова, осим рекламних
текстова; издавање штампаног материјала и
текстова, осим рекламних текстова; издавање књига,
часописа и других текстова, осим рекламних
текстова.
(111) 82939
(210) Ж- 2022-251

(181) 14.02.2032.
(220) 14.02.2022.
(151) 29.07.2022.
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION), 1, Тoyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, JP
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

LBX
(511) Кл. 12: аутомобили, наиме спортска теренска
возила кросовер, укључујући спортска теренска
возила кросовер са погоном на сва четири точка, и
њихови саставни, структурни делови.
(111) 82940
(210) Ж- 2022-116

(181) 27.01.2032.
(220) 27.01.2022.
(151) 29.07.2022.
(732) LIFE PHARMA doo Beograd, Београдског
батаљона 4, 11030, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

OPSTISTOP
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 82941
(210) Ж- 2022-117

(181) 27.01.2032.
(220) 27.01.2022.
(151) 29.07.2022.
(732) LIFE PHARMA doo Beograd, Београдског
батаљона 4, 11030, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

ASIONA
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 82942
(210) Ж- 2022-118

(181) 27.01.2032.
(220) 27.01.2022.
(151) 29.07.2022.
(732) LIFE PHARMA doo Beograd, Београдског
батаљона 4, 11030, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

CERELEAD
(511) Кл. 5: фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; дијететска храна и супстанце прилагођене за
употребу у медицини или ветеринарску употребу;
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.
ЗИС / RS / IPO
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(111) 82943
(210) Ж- 2022-120

(181) 27.01.2032.
(220) 27.01.2022.
(151) 29.07.2022.
(732) LIFE PHARMA doo Beograd, Београдског
батаљона 4, 11030, Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

STRINX
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 82944
(210) Ж- 2022-119

(181) 27.01.2032.
(220) 27.01.2022.
(151) 29.07.2022.
(732) RHEI LIFE DOO BEOGRAD, улица
Београдског Батаљона 4, 11000 Београд, RS
(740) Бранко Јовичић, Таковска 13, 11000, Београд
(540)

Ж
(531) 25.07.17; 26.04.18; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.01; 29.01.04
(591) тамно плава, црвена.
(511) Кл. 16: штампане ствари; хартија; картон;
фотографија; етикете и омоти.
Кл. 21: чаша за воду; флаша за воду; разне посуде за
воду.
Кл. 32:
вода; минералне и содне воде.
Кл. 35: оглашавање; вођено пословање; пословно
управљање; канцеларијски послови.
(111) 82947
(210) Ж- 2022-44

(181) 11.01.2032.
(220) 11.01.2022.
(151) 01.08.2022.
(732) Jovana Milutinović PR Proizvodnja eteričnih
ulja i ostalih biljnih preparata Promontis Vilandrica,
Добривоја Китановића 1а, 18241, село Виландрица,
општина Владичин Хан, RS
(740) Драган З. Ранђеловић, адвокат, Кеј Кола
српских сестара 13/27, 18000, Ниш
(540)

FINDERM
(511) Кл. 5:
фармацеутски, медицински и
ветеринарски препарати; дијететска храна и
супстанце прилагођене за употребу у медицини или
ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци
исхрани) за људе и животиње.
(111) 82945
(210) Ж- 2021-184

(181) 04.02.2031.
(220) 04.02.2021.
(151) 29.07.2022.
(732) AstraZeneca AB, SE-15185, SE-15185, Södertälje, SE
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)

BREZTRI
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати и супстанце.
(111) 82946
(210) Ж- 2022-193

(181) 07.02.2032.
(220) 07.02.2022.
(151) 29.07.2022.
(732) Горан Антанасијевић, Саре Бернар 13/24,
11253, Београд-Сремчица, RS
(540)

ЗИС / RS / IPO

(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива, зелена, плава
(511) Кл. 3: ароматична уља [етарска уља]; бадемово
уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами
за косу; балзами, осим за медицинске сврхе;
бергамот уље; биљни екстракти за козметичке
намене; вода од лаванде; гелови за избељивање зуба;
гелови за масажу, који нису за медицинску употребу;
дезодоранси за кућне љубимце; дезодоранси за људе
или животиње; дезодорантни сапун; екстракти цвећа
[парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог
дрвета; етарска уља лимуна; етарске есенције;
етарско уље анис; етарско уље лимуна; јасминово
уље; кесице са мирисом за рубље; козметика;
козметика за децу; козметика за животиње;
козметика за обрве; козметичке креме; козметичке
маске; козметички препарати за купање; козметички
препарати за негу коже; козметички препарати за
трепавице; козметички препарати мршављење;
козметички сетови; колоњска вода; комади тоалетног
сапуна; креме за бељење коже; креме за кожне
производе; лосиони за козметичку употребу;
лосиони за косу; лосиони после бријања; масти за
козметичку употребу; мента за парфимеријске
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производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни
штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво;
мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну
употребу;
мошус
[парфимерија];
парфеми;
парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе; помаде
за козметичку употребу; потпури [мириси];
препарати за бријање; препарати за испирање уста,
који нису медицински; препарати за купање, не за
медицинске сврхе; препарати за негу ноктију;
препарати за освежавање даха за личну хигијену;
препарати за парфимисање ваздуха; препарати за
сунчање; препарати за сунчање [козметички];
препарати за туширање за личну хигијену и
дезодорисање [тоалетни производи]; препарати за
уклањање шминке; препарати за шминкање;
препарати од алое вере за козметичке намене;
препарати против знојења; производи за исправљање
косе; пудер за шминкање; распршивачи од трске за
освежавање ваздуха; ружеви за усне; ружино уље;
сапун; сапун за бријање; сапун против знојења;
сапун против знојења ногу; светлуцави препарати за
тело; свеће за масажу за козметичку употребу;
сјајеви за усне; соли за купање које нису за
медицинску употребу; спрејеви за освежавање даха;
средства за вагинално испирање за личну хигијену
или дезодорисање; средства за испирање очију, не за
медицинске намене; средства за чишћење за интимну
личну хигијену, немедицинска; средства за чишћење
зуба [пасте, гелови, течности]; тамјан; терпен
[етарско уље]; тоалетна уља; тоалетне воде; тоалетни
производи [средства за личну хигијену]; ћилибар
[парфем]; уља за козметичку употребу; уља за
парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од лаванде;
фитокозметички препарати; фумигацијска средства
[парфеми]; шампони; шампони за животиње
[немедицински препарати за негу]; шампони за
кућне љубимце [немедицински препарати за негу];
шампони за суво прање; шљокице за нокте; шминка.
Кл. 5: алкалоиди за медицинску употребу; алое вера
препарати за фармацеутске намене; антибактеријска
средства за прање руку; антибактеријски сапуни;
антипаразитске огрлице за животиње; беланчевине
као дијететски додаци; биљна влакна, дијететска;
биљни екстракти за медицинске намене; биљни
екстракти за фармацеутске намене; биљни чајеви за
медицинске сврхе; брашно од семена лана за
фармацеутске
намене;
вода
матичњака
за
фармацеутску употребу; гелови за масажу за
медицинску употребу; горчица за фармацеутску
употребу; дезинфекциона средства; дезинфекциони
сапуни; дезодоранси за одећу и текстил; декокти,
увари за фармацеутску употребу; додаци исхрани;
додаци исхрани са козметичким дејством; екстракти
хмеља за фармацеутску употребу; еликсири
[фармацеутски
препарати];
еукалиптус
за
фармацеутску употребу; ирска маховина за
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медицинску употребу; јојоба, лековита; камфорово
уље за медицинску употребу; кашне облоге од
слачице; кашне облоге; кедровина за употребу у
одбијању инсеката; кисеоник за медицинске сврхе;
коморач за медицинску употребу; кора биљке
кондуранго за медицинску употребу; кора дрвета за
фармацеутску употребу; кора кротона; кора
мангровог дрвета за фармацеутску употребу; кора
миробалана за фармацеутску употребу; корен
рабарбаре за фармацеутску употребу; линименти
[мелеми за масажу]; лосиони за ветеринарску
употребу; лоси они за фармацеутске намене; масти
против опекотина од сунца; минералне воде за
медицинску употребу; миришљаве соли; мелем
против промрзлина за фармацеутске сврхе; ментол;
мелеми за медицинску употребу; медицинско
корење; медицински шампони за суво прање;
медицински
шампони
за
кућне
љубимце;
медицински чај; медицински тоници; медицински
сапуни; медицински препарати за раст косе;
медицински препарати за мршављење; медицински
препарати за испирање очију; медицински лосиони
за после бријања; медицински лосиони за косу;
медицинске пасте за зубе; наруквице натопљене
репелентима против инсеката; остаци од обраде
житарица за дијететску или медицинску намену;
прапарати за туширање за медицинску намену;
препарати за бронходилатацију; препарати за
дезодорисање ваздуха; препарати за заштиту од
мољаца; препарати за кађење за медицинску
употребу; препарати за купање за медицинске сврхе;
препарати за лечење опекотина; препарати за
олакшање раста зуба; препарати за пречишћавање
ваздуха; препарати за промрзлине; препарати за
третман акни; препарати за хемороиде; препарати
против жуљева; прополис за фармацеутску употребу;
прополис као додатак исхрани; протеини као додатак
исхрани; протеински додаци исхрани за животиње;
пшеничне клице као додатак исхрани; репеленти за
инсекте; репеленти за псе; рицинусово уље за
медицинску употребу; свеће за масажу за
терапеутске намене; семе лана за медицинску
употребу; семе лана као додатак исхрани; сладић за
фармацеутску употребу; слачица за фармацеутску
употребу; соли за купање за медицинску употребу;
соли за медицинску употребу; средства за вагинално
испирање за медицинске сврхе; средства за варење за
медицинску употребу; средства за испирање уста за
медицинске намене; стикови за ублажавање
главобоље; тимол за фармацетску употребу; уље
коморача за медицинску употребу; уље од семена
лана као додатак исхрани; уље слачице за
медицинску употребу; фармацеутски препарати за
лечење опекотина од сунца; фармацеутски препарати
за лечење перути; фармацеутски препарати;
фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски
ЗИС / RS / IPO
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препарати на бази креча; фитотерапеутски препарати
за медицинске намене; чај за асматичаре; штапићи
сладића за фармацеутску употребу.
(111) 82948
(210) Ж- 2022-318

(181) 24.02.2032.
(220) 24.02.2022.
(151) 02.08.2022.
(732) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS
PUBLIC LIMITED COMPANY , F15, Building 2,
GuoHai Plaza, No.17, Fuxing Road, Haidian District,
Beijing, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

Ж
(531) 01.01.02; 01.01.10; 01.01.25; 05.05.20; 26.05.01;
26.05.24
(511) Кл. 19: ватростални грађевински материјали,
неметални; алабастер; гипс [грађевински материјал];
гипсане плоче; гипсане плочице; гипсане зидне
плоче; гипсане плоче за плафон; гипсане подне
плочице; подне даске од гипсаних плоча; гипсане
плочице за кров; гипсани црепови.
(111) 82950
(210) Ж- 2022-311

(181) 24.02.2032.
(220) 24.02.2022.
(151) 02.08.2022.
(732) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS
PUBLIC LIMITED COMPANY , F15, Building 2,
GuoHai Plaza, No.17, Fuxing Road, Haidian District,
Beijing, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

BEIXIN

(531) 04.03.03; 04.05.13
(511) Кл. 19: ватростални грађевински материјали,
неметални; алабастер; гипс [грађевински материјал];
гипсане плоче; гипсане плочице; гипсане зидне
плоче; гипсане плоче за плафон; гипсане подне
плочице; подне даске од гипсаних плоча; гипсане
плочице за кров; гипсани црепови.
(111) 82949
(210) Ж- 2022-317

(181) 24.02.2032.
(220) 24.02.2022.
(151) 02.08.2022.
(732) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS
PUBLIC LIMITED COMPANY , F15, Building 2,
GuoHai Plaza, No.17, Fuxing Road, Haidian District,
Beijing, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(511) Кл. 19: ватростални грађевински материјали,
неметални; алабастер; гипс [грађевински материјал];
гипсане плоче; гипсане плочице; гипсане зидне
плоче; гипсане плоче за плафон; гипсане подне
плочице; подне даске од гипсаних плоча; гипсане
плочице за кров; гипсани црепови.
(111) 82951
(210) Ж- 2022-313

(181) 24.02.2032.
(220) 24.02.2022.
(151) 02.08.2022.
(732) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS
PUBLIC LIMITED COMPANY , F15, Building 2,
GuoHai Plaza, No.17, Fuxing Road, Haidian District,
Beijing, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 19: ватростални грађевински материјали,
неметални; алабастер; гипс [грађевински материјал];
гипсане плоче; гипсане плочице; гипсане зидне
плоче; гипсане плоче за плафон; гипсане подне
плочице; подне даске од гипсаних плоча; гипсане
плочице за кров; гипсани црепови.
(111) 82952
(210) Ж- 2022-314

ЗИС / RS / IPO

(181) 24.02.2032.
(220) 24.02.2022.
(151) 02.08.2022.
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Ж
(732) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS
PUBLIC LIMITED COMPANY , F15, Building 2,
GuoHai Plaza, No.17, Fuxing Road, Haidian District,
Beijing, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 19: ватростални грађевински материјали,
неметални; алабастер; гипс [грађевински материјал];
гипсане плоче; гипсане плочице; гипсане зидне
плоче; гипсане плоче за плафон; гипсане подне
плочице; подне даске од гипсаних плоча; гипсане
плочице за кров; гипсани црепови.
(111) 82953
(210) Ж- 2022-315

(181) 24.02.2032.
(220) 24.02.2022.
(151) 02.08.2022.
(732) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS
PUBLIC LIMITED COMPANY , F15, Building 2,
GuoHai Plaza, No.17, Fuxing Road, Haidian District,
Beijing, CN
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

супстанце прилагођене за медицинску употребу;
дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и
животиње; дијететски додаци исхрани; дијететски и
хранљиви додаци; дијететски препарати у исхрани
прилагођени за медицинске потребе; биљна влакна,
дијететска; биљни додаци искрани; биљни екстракти
за медицинске намене; биљни екстракти за
медицинске
потребе;
биљни
екстракти
за
фармацеутске намене; биљни лекови; биљни
препарати; биљни препарати за медицинске потребе;
биљни суплементи; препарати за дијагностиковање и
лечење поремећаја у вези са полном репродукцијом и
плодношћу; вагинални лубриканти; средства за
вагинално испирање за медицинске сврхе; средства
за вагиналну хидратацију; екстракти лековитог биља
за медицинске потребе; лекови за људску употребу;
лекови за реуглисање менструалног циклуса; лекови
који се издају без рецепта; лековито биље;
фармацеутски лекови; ин витро дијагностички
препарати за медицинске потребе; ин витро
препарати за предвиђање овулације; ин витро
препарати за предвиђање овулације за кућну
употребу.
(111) 82955
(181) 02.12.2031.
(210) Ж- 2021-2089
(220) 02.12.2021.
(551) Колективни жиг
(151) 02.08.2022.
(732) Удружење Етно-мрежа, Македонска 30,
11000, Београд, RS
(540)

LONGPAI
(511) Кл. 19: ватростални грађевински материјали,
неметални; алабастер; гипс [грађевински материјал];
гипсане плоче; гипсане плочице; гипсане зидне
плоче; гипсане плоче за плафон; гипсане подне
плочице; подне даске од гипсаних плоча; гипсане
плочице за кров; гипсани црепови.
(111) 82954
(210) Ж- 2021-1748

(181) 12.10.2031.
(220) 12.10.2021.
(151) 02.08.2022.
(732) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11147, Београд, RS
(540)

Menocalm
(511) Кл. 5: витаминско минерални дијететски
додаци исхрани; дијететска храна прилагођена за
медицинске намене; дијететске супстанце које
садрже витамине, минерале, амино-киселине и
елементе у траговима; дијететске супстанце које
садрже витамине, минерале и елементе у траговима,
појединачно или у комбинацији; дијететске
160

(531) 02.09.01; 09.01.09; 24.13.21; 24.13.24; 25.12.25;
27.05.02; 28.05.00; 29.01.02
(591) златна
(511) Кл. 14: накит и делови за накит нарочито:
накит, бижутерија; кутије за накит; саставни делови
за традиционални накит.
Кл. 18:
кожа и имитација коже и прозводи
направљени од тих материјала наиме: пртљажне и
торбе за ношење; ознаке за пртљаг или путне торбе;
кутије за визит карте; џепни новчаници; кутије и
футроле од коже и вештачке коже; кожни каишеви;
кожне траке.
Кл. 21: кућне и кухињске справе и посуде; посуђе и
прибор за јело; стакларија порцелан и грнчарија.
ЗИС / RS / IPO
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Кл. 24: текстил и замена за текстил; тканине за
домаћинство, нарочито текстилни пешкири, прекривачи
за кревете, јастучнице, зидне таписерије од текстила.
Кл. 25: одећа, обућа и покривала за главу за људе
нарочито традиционалне ношње, одевни предмети и
обућа са традиционалним мотивима и начином
израде, капе, шалови, мараме, рукавице, марамице.
Кл. 26: чипке, узице и вез и позамантериске траке и
врпце; дугмад, копче и петље; украси за косу.
Кл. 27:
теписи, асуре, простирке и отирачи;
прекривачи за зидове (нетекстилни).
Кл. 28: играчке и предмети за игру; украси за јелке.
(111) 82956
(210) Ж- 2022-183

(181) 03.02.2032.
(220) 03.02.2022.
(151) 02.08.2022.
(732) Књаз Милош-Натура д.о.о. Београд, Булевар
Пека Дапчевића 41, 11152, Београд, RS
(540)

Ж
(531) 26.11.13; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.15
(591) светло плава, тиркизна, тамно плава, светло
наранџаста, тамно наранџаста, црвена
(511) Кл. 42: администрација сервера; електронско
похрањивање података; хостинг рачунарских сајтова
[веб сајтова]; управљање серверима за електронску
пошту; изнајмљивање рачунара и рачунарске опреме;
изнајмљивање рачунара и рачунарског софтвера;
хостинг платформи за е-трговину на интернету; сервер
хостинг; платформа као услуга [паас]; услуге миграције
података;
поновно
успостављање
рачунарских
података; рачунарске услуге у вези са електронским
похрањивањем података; праћење рачунарских система
даљинским приступом; пружање техничких савета у
вези са рачунарским хардвером и софтвером; хостинг
онлајн веб простора за друге; инфраструктура као
сервис [иаас].
Кл. 45: регистрација имена домена [правне услуге];
лизинг имена домена на интернету; консултације у
вези са регистрацијом интернет домена.
(111) 82958
(210) Ж- 2022-285

(181) 21.02.2032.
(220) 21.02.2022.
(151) 02.08.2022.
(732) Whats Next d.o.o. Beograd-Vračar,
Шуматовачка 8, 11110, Београд, RS
(740) Гроза Предраг, Царице Милице 3,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.11; 05.07.01; 11.03.04; 25.01.25; 27.03.11;
27.05.17; 29.01.07
(591) окер.
(511) Кл. 25: одећа; обућа; покривала за главу.
Кл. 30: готови напици за бази кафе; готови напици од
кафе; еспресо кафа; замене 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) 82957
(210) Ж- 2022-276

(181) 21.02.2032.
(220) 21.02.2022.
(151) 02.08.2022.
(732) Webglobe a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09,
Bratislava, SK
(740) Адвокатско ортачко друштво МОРАВЧЕВИЋ
ВОЈНОВИЋ И ПАРТНЕРИ АОД, Булевар војводе
Бојовића 6-8, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

(531) 09.01.01; 09.01.05; 24.17.04; 25.01.25; 26.11.01;
26.11.07; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.04
(591) плава-C:82 R.1, M:30 G:143, Y:20 B:177, K:0
(511) Кл. 35: вођење, организовање и управљање
пословањем; помоћ у пословном управљању; анализе
трошкова и цене коштања; пословно управљање и
организационо саветовање; консултације у вези са
избором особља; консултације у пословном
управљању; помоћ у пословном или индустријском
управљању;
стручне
услуге
о
пословној
ефикасности; истраживање тржишта; пословне
процене; пословна испитивања; консултације у вези
са
пословним
организовањем;
пословна
истраживања; саветодавне услуге у пословном
управљању;
маркетиншка
истраживања;
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Ж
компјутерско управљање подацима; професионалне
пословне
консултације;
пружање
пословних
информација;
испитивање
јавног
мњења;
проналажење особља; прикупљање информација у
компјутерске базе података; систематизација
информација у компјутерским базама података;
психолошко тестирање за избор запослених; услуге
подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању];
прикупљање статистичких података; пословно
управљање за независне пружаоце услуга;
консултације о стратегији комуникације у односима
са јавношћу; консултације о стратегији комуникације
у рекламирању; услуге праћења конкуренције;
услуге праћења тржишта; израђивање профила
потрошача за комерцијалне или маркетиншке сврхе.
Кл. 41:
образовне услуге; припремање обуке;
академије [образовне]; организовање такмичења
[образовних или забавних]; учење на даљину; услуге
пружања
обуке;
организовање
и
вођење
конференција;
пружање
услуга
у
области
образовања; организовање и вођење радионица
[обука]; професионално усмеравање [саветовање у
вези са образовањем или обуком]; обука
[тренирање]; подучавање; пренос знања и искуства
[обучавање].
Кл. 42: научне и технолошке услуге, као и услуге
истраживања и пројектовања у вези са њима;
пројектовање и развој рачунарског хардвера и
софтвера; рачунарско програмирање; дизајнирање
рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског
софтвера; поновно успостављање рачунарских
података; одржавање рачунарског софтвера; анализе
рачунарских система; дизајнирање рачунарских
система; инсталирање рачунарског софтвера;
конвертовање рачунарских података и програма,
осим физичког конвертовања; саветовање у области
рачунарског софтвера; софтвер у виду сервиса [saas];
саветовање у вези информационих технологија;
саветодавне услуге из области технологије;
саветодавне услуге из области компјутерске
технологије; платформа као услуга [paas]; развој
рачунарских платформи.
(111) 82959
(210) Ж- 2022-159

(181) 03.02.2032.
(220) 03.02.2022.
(151) 02.08.2022.
(732) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

(111) 82960
(210) Ж- 2022-160

(181) 03.02.2032.
(220) 03.02.2022.
(151) 02.08.2022.
(732) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд
(540)

ZILWAYO
(511) Кл. 5: фармацеутски и медицински препарати
и супстанце; вакцине.
(111) 82961
(210) Ж- 2021-2157

(181) 14.12.2031.
(220) 14.12.2021.
(151) 02.08.2022.
(732) Privredno društvo za informatiku 011 info.com
d.o.o., Савска 31, Београд, RS
(740) Игор Олујић, адвокат, Цара Душана 2, Београд
(540)

(531) 01.17.11; 24.17.02; 24.17.04; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, наранџаста, сива
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење; организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и пројектовање у вези са наведеним услугама; услуге
индустријске анализе, истраживања и дизајна;
пројектовање и развој компјутерског хардвера и
софтвера.
(111) 82962
(210) Ж- 2021-2156

(181) 14.12.2031.
(220) 14.12.2021.
(151) 02.08.2022.
(732) Privredno društvo za informatiku 011 info.com
d.o.o., Савска 31, Београд, RS
(740) Игор Олујић, адвокат, Цара Душана 2, Београд
(540)

BLUJEPA
(511) Кл. 5: фармацеутски и медицински препарати
и супстанце; вакцине.
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(531) 02.01.16; 03.07.24; 23.01.01; 25.05.01; 26.04.14;
26.04.15; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) тамно плава, наранџаста, бела
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење; организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
Кл. 42: научне и технолошке услуге и истраживање
и пројектовање у вези са наведеним услугама; услуге
индустријске анализе, истраживања и дизајна;
пројектовање и развој компјутерског хардвера и
софтвера.
(111) 82963
(210) Ж- 2021-2115

(181) 06.12.2031.
(220) 06.12.2021.
(151) 02.08.2022.
(732) CATEYE CO., LTD., 8-25, Kuwazu 2-chome,
Higashisumiyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka, JP
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24; 26.04.15; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) црвена, црна, бела
(511) Кл. 9: брзинометри за бицикле; брзинометри за
возила; машине и инструменти за мерење или
тестирање; циклорачунари; машине и апарати за
телекомуникацију; електронске машине; апарати и
њихови
делови.
Кл. 11:
електричне лампе; други апарати за
осветљење и њихови делови и опрема; уређаји за
осветљење за возила; светла за бицикле и возила; лед
светиљке; лед лампе; лед светла за бицикле;
рефлектори за возила; рефлектори за бицикле;
рефлектори за лампе.
Кл. 12: моторна возила на два точка; бицикли и
њихови делови и опрема, осим гума и унутрашњих
гума.
(111) 82964
(210) Ж- 2021-1798

(181) 20.10.2031.
(220) 20.10.2021.
(151) 03.08.2022.
(732) Иван Бастић, Петра Кочића 3,
11000, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

Ж
(540)

(531) 01.15.15; 02.09.18; 08.07.25; 24.03.07; 26.01.14;
26.01.16; 26.01.21; 27.05.01; 27.05.17
(511) Кл. 29: месо; риба; живина и дивљач; месне
прерађевине; хамбургери; конзервисано поврће;
сланина; сир; помфрит; чипс од кромпира; чипс од
кромпира са љуском.
Кл. 30:
сендвичи са сиром; сендвичи; топли
сендвичи; хамбургер сендвичи; пилећи сендвичи;
рибљи сендвичи; хлеб; производи од филованног
хлеба; филоване кифле и сендвичи; хамбургер који
спада у класу 30; пуњено тесто у облику палачинке;
преливи
за
салату;
припремљена
јела.
Кл. 43: услуге обезбеђивања хране и пића; услуге
ресторана, кетеринг хране и пића; услуге кафића и
кафеа; услуге припремање хране и пића; услуге
припремање хране и пића за понети; услуге
ресторана; услуге ресторана брзе хране: услуге
ресторана са брзом услугом; услуге ресторана са
самопослуживањем; услуге снак барова; услуге
ресторана и барова, укључујући и киоске и објекте са
храном за понети, обезбеђивање припремљених јела;
припремање хране или оброка за конзумирање у или
изван објекта.
(111) 82965
(210) Ж- 2022-231

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 03.08.2022.
(732) M TRADE LOGISTIC, Атинска 103б/8,
34000, Крагујевац, RS
(540)

(531) 14.01.01; 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10
(511) Кл. 11: славине; судопере; лавабои (делови
санитарних инсталација).
(111) 82966
(210) Ж- 2022-62

(181) 19.01.2032.
(220) 19.01.2022.
(151) 03.08.2022.
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(540)
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11000, Београд, RS
(740) Сава Миловановић, Пјарона Де Мондезира 8,
11000, Београд
(540)

Anti Shop

(531) 26.05.01; 26.05.08; 26.05.10; 26.05.12; 26.05.16;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) 382C, black 7C
(526) EcoLager
(511) 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) 82967
(210) Ж- 2022-260

(181) 18.02.2032.
(220) 18.02.2022.
(151) 03.08.2022.
(732) SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA
RADNJA I KOMISION BRAVO GOLUBOVIĆ
GORAN PREDUZETNIK VELIKA PLANA,
Милоша Великог 104, 11320, Велика Плана, RS
(540)

(531) 25.03.03; 26.04.06; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.11; 29.01.01; 29.01.04
(591) плава, наранџаста
(511) Кл. 10: ортопедска обућа; ортопедски улошци
за обућу; ортопедски улошци за обућу са потпором
за
свод
стопала.
Кл. 25: папуче; кожне папуче; јапанке (папуче);
папуче за купатило; ђонови за папуче; обућа;
лежерна обућа; обућа за одрасле; обућа за плажу;
улошци за обућу; дрвена обућа, кломпе; сандале
кломпе.
(111) 82968
(210) Ж- 2022-157

(181) 03.02.2032.
(220) 03.02.2022.
(151) 04.08.2022.
(732) Предраг Ивановић, Мите Ракића 14,
164

(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
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. 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: мајице; бициклистичке мајице; дукс мајице;
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кратке мајице; мајице без рукава; мајице за трчање;
мајице [одећа]; спортске мајице; мајице без рукава
[топ]; мајице голих рамена; мајице са капуљачом;
мајице са крагнама; мајице са кратким рукавима;
мајице са рол-крагном; мајице са штампом; мушке
мајице без рукава; плетене поло мајице; постављене
спортске мајице; спортске мајице, дресови; спортске
мајице са капуљачом; спортске трегер мајице; мајице
кратких рукава са штампом; спортске мајице са
кратким рукавима; мајице које се вежу око врата.
Кл. 30: кафа; ароме за кафу; екстракти кафе; еспресо
кафа; замене за кафу; инстант кафа; кафа без
кофеина; кувана кафа; ледена кафа; млевена кафа;
непржена кафа; кафа, чај, какао и вештачка кафа;
кафа, чај, какао и замена кафе; готови напици на бази
кафе; готови напици од кафе; замене за кафу на бази
цикорије; зрна кафе преливена чоколадом; зрна кафе
преливена шећером; инстант мешавине за кафу;
капсуле кафе, напуњене; капсуле с кафом, пуне;
мешавине кафе и цикорије; напици од кафе; пића на
бази кафе; пржена зрна кафе; напици на бази кафе
који садрже млеко; чоколадна кора која садржи зрна
млевене кафе.
Кл. 33: вино; аперитивна вина; бела вина; вина розе;
вино за кување; воћна вина; десертна вина; кувано
вино; непенушава вина; нискоалкохолно вино;
пенушава вина; појачана вина; порто вина; слатка
вина; стона вина; црвена вина; вина од грожђа; вино
од жутог пиринча; вино од акантопанакса; вино од
јагода; готови коктели од вина; кава [пенушаво
вино]; коктели са белим вином; коктели са
пенушавим вином; коктели са црним вином; напици
на бази вина; пенушава вина од грожђа; пенушава
воћна
вина;
природна
пенушава
вина.
Кл. 38: видео емитовање; видео емитовање путем
интернета; пренос видео података; пренос видео
порука; пренос видео садржаја; пренос видео
садржаја на захтев; видео пренос путем дигиталних
мрежа; пренос видео података путем интернета;
пренос видео садржаја путем интернета; пренос
звука, видео записа и информација; емитовање видео
и аудио програма путем интернета; емитовање видео
и аудио садржаја путем интернета; интерактивна
испорука видео записа путем дигиталних мрежа;
пренос аудио и видео садржаја путем интернета;
услуге аудио и видео емитовања садржаја путем
интернета; услуге дигиталног преноса аудио и видео
података; услуге преноса и комуникације видео и
аудио записа; пренос видео садржаја, филмова,
слика, текста, фотографија, игара, садржаја који су
створили корисници, аудио садржаја, и информација
путем интернета; пренос података, аудио, видео и
мултимедијалних датотека, укључујући датотеке које
се могу преузимати и датотеке које се преносе
стримингом преко глобалне рачунарске мреже.
Кл. 43: припрема хране и пића; кетеринг хране и
ЗИС / RS / IPO
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пића; прављење скулптура од хране; пружање хране
и пића; пружање хране и пића за госте; сервирање
хране и пића; сервирање хране и пића за госте;
услуге брзе хране за понети; услуге обезбеђивања
хране и пића; услуге припреме хране; услуге
пружања хране и пића; услуге хране за понети;
услуге хране и пића за понети; сервирање хране и
пића у малопродајним објектима и објектима који
припремају храну за понети; обезбеђивање хране и
пића за госте ресторана; обезбеђивање хране и пића
у ресторанима и баровима; пружање хране и пића у
интернет кафеима; услуге кафе-ресторана и
кафетерија; достављања кафе у канцеларије као
кетеринг услуга; услуге барова који служе
првенствено кафу и сокове; услуге барова који служе
првенствено кафу и чајеве; услуге хотела, ресторана,
кафе-ресторана и барова; сервирање чаја, кафе,
какаа, газираних пића и воћних сокова.
(111) 82969
(210) Ж- 2022-290

(181) 22.02.2032.
(220) 22.02.2022.
(151) 05.08.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.09; 02.09.22; 05.05.20; 25.01.01; 25.05.25;
26.04.14; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.15
(591) тамно плава, светло плава, црвена, тамно
наранџаста, светло наранџаста, жута, зелена, розе,
љубичаста, бела
(511) Кл. 3: немедицински козметички препарати;
препарати од колагена за козметичке сврхе;
козметички препарати за негу коже; препарати за
негу ноктију; лосиони за козметичке сврхе;
козметичке креме; лосиони за косу.
Кл. 5:
фармацеутски препарати; колаген за
медицинску употребу; сирупи за фармацеутску
употребу; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини; витамински препарати;
дијететски суплементи за људе; минерални додаци
исхрани; витамински препарати и дијететски
суплементи који се састоје од витамина; додаци
исхрани; медицински препарати за раст косе;
фармацеутски препарати за негу коже; лосиони за
фармацеутску употребу.
Кл. 35:
оглашавање; онлајн оглашавање на
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рачунарској мрежи; вођење послова; пословно
управљање; канцеларијски послови; пружање
комерцијалних информација и савета потрошачима у
избору производа и услуга; услуге малопродаје или
велепродаје фармацеутских препарата.
(181) 10.02.2032.
(220) 10.02.2022.
(151) 05.08.2022.
(732) HYATT INTERNATIONAL CORPORATION,
150 North Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago, IL
60606, US
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15, 11040,
Београд
(540)

Булевар Михаила Пупина 115б, спрат 7, 11070,
Београд, RS
(740) Адвокат Вања Д. Ћосовић, Андре Николића 3,
11040, Београд
(540)

(111) 82970
(210) Ж- 2022-229

HYATT CENTRIC
(511) Кл. 43: услуге хотела; услуге одмаралишта;
услуге мотела; услуге привременог смештаја; услуге
становања и уређење привременог смештаја и то
услужних станова, станова и кондоминијума; услуге
резервација хотелских соба и привременог смештаја;
услуге резервације код пружања привременог
смештаја за путнике и туристе; услуге резервације
хотелских соба и привременог смештаја за путнике и
туристе путем веб странице; услуге пружања
информација о туристичком смештају; услуге
пружања информација у области хотела и
привременог смештаја за путнике и туристе,
укључујући и путем веб странице; специјализоване
хотелске услуге које се пружају као део програма за
сталне госте хотела; хотелске услуге које садрже
подстицајне програме који пружају посебне услуге за
госте, погодности и награде честим гостима хотела;
услуге ресторана, барова и коктел барова; услуге
снек барова; услуге кетеринга за обезбеђивање хране
и пића; услуге пружање информација о ресторанима,
кетерингу и баровима, укључујући и путем веб
странице; обезбеђивање капацитета за одржавање
прослава и друштвених догађаја за специјалне
прилике; обезбеђивање капацитета за конференције,
изложбе и састанке; пружање информација о
обезбеђивању капацитета за одржавање прослава и
друштвених догађаја за специјалне прилике и о
обезбеђивању капацитета за конференције, изложбе
и састанке, укључујући и путем веб странице;
изнајмљивање столица, столова, столњака и
стакларије за конференције, изложбе, састанке,
друштвене догађаје и прославе; изнајмљивање сала
за састанке.
(111) 82971
(210) Ж- 2022-275

(181) 18.02.2032.
(220) 18.02.2022.
(151) 05.08.2022.
(732) Syncit Group doo Beograd-Novi Beograd,
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(531) 24.17.25; 26.01.12; 26.01.16; 26.11.07; 26.11.08;
27.05.01; 29.01.04
(591) плава, бела
(511) Кл. 9: рачунари; ноутбук рачунари; лаптоп
рачунари; таблет рачунари; носиви рачунари;
рачунарски програми, снимљени и који се могу
преузимати са интернета; диск драјвери за рачунаре;
рачунарски софтвер, снимљени; апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати;
рачунарске софтверске платформе, снимљене или
које се могу преузети (тзв. "доwнлоадабле").
Кл. 35: помоћ у пословном управљању; анализе цена
и трошкова; пословно управљање и организационо
саветовање; консултације у пословном управљању;
истраживање тржишта; оглашавање; рекламирање;
пословна истраживања; саветодавне услуге у
пословном управљању; компјутерско управљање
подацима; професионалне пословне консултације;
пружање пословних информација; прикупљање
информација у компјутерске базе података;
систематизација информација у компјутерским
базама података; онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи; рекламирање у средствима комуникације;
услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у
пословању]; прикупљање статистичких података;
пословно управљање за спортисте; маркетинг;
пружање комерцијалних и пословних контакт
информација;
преговарање
и
закључивање
пословних трансакција за трећа лица; ажурирање и
одржавање податка у рачунарским базама података;
пружање пословних информација путем интернет
странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и
продавце роба и услуга; преговарање о пословним
уговорима за друге; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање спорстких догађаја; услуге праћења
тржишта; маркетинг у оквиру издавања софтвера,
укључујући све наведено у области спорта и
разоноде, као и у области пословања.
Кл. 36:
финансијске анализе; финансијске
консултације; електронски пренос средстава;
пружање
финансијских
информација;
онлајн
банкарство; пружање информација о финансијама
путем интернет странице; финансијско управљање;
финансијска истраживања; електронски пренос
ЗИС / RS / IPO
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крипто имовине; електронски трансфер средстава
обезбеђен путем тзв. ”блоцкцхаин” технологије;
финансијска размена крипто имовине; услуге
мобилног банкарства; интернет банкарство.
Кл. 37:
услуге инсталирања, одржавања и
унапређења рачунарских програма.
Кл. 38:
услуге израде рачунарских програма,
комуникације мобилним телефонима; комуникација
преко
рачунарских
терминала;
обезбеђивање
телекомуникационих веза са глобалном рачунарском
мрежом; обезбеђење корисничког приступа глобалној
рачунарској мрежи; омогућавање приступа рачунарским
базама података; пренос дигиталних датотека; пружање
информација у области телекомуникација, рекламирање
ралунарских програма.
Кл. 41: услуге спортских објеката; организовање и
вођење конференција; организовање спортских
такмичења; пружање информација које се односе на
рекреативне и спортске активности; припрема и
вођење семинара; услуге спортских кампова;
издавање
спортских
терена;
изнајмљивање
спортских терена; омогућавање коришћења онлајн
видео записа, који се не могу преузимати.
Кл. 42:
компјутерско програмирање; услуге
консултација у вези са рачунарским програмима;
дизајнирање програма, инсталација, одржавање,
изнајмљивање, тзв. ”софтwаре” инжењеринг; развој
софтвера у области објаве софтвера; услуге
аутентификације корисника користећи технологију
јединственог
пријављивања
за
софтверске
апликације на мрежи; услуге аутентификације
корисника помоћу тзв. ”блоцкцхаин” технологије.
(111) 82972
(210) Ж- 2022-281

(181) 18.02.2032.
(220) 18.02.2022.
(151) 05.08.2022.
(732) С.Р. ФОТО СТУДИО АС, Краља Александра
I Карађорђевића 19, 23000, Зрењанин, RS
(740) Срђан Табачки, адвокат, Краља Александра I
Карађорђевића 2/9, 23000, Зрењанин
(540)

(531) 26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.22; 29.01.01; 29.01.03
(591) црвена, зелана

ЗИС / RS / IPO
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(511) Кл. 16: адресари; албуми; албуми за аутограме;
албуми за бебе; албуми за кованице; албуми за
маркице; албуми за одлагање лепеза и кугли за
писаће машине; албуми за посебне прилике; албуми
за самолепљиве сличице; албуми са сликама са
венчања; алманаси; амбалажа за флаше од папира
или картона; анатомски модели за наставне и
образовне сврхе; бележнице; бележнице за писање;
бележнице за диктирање; белетристичке књиге; бели
картон; беџеви од картона; беџеви од папира; беџеви
са именом [канцеларијски прибор]; беџеви с именом
од папира; билтени; блокови за цртање; блокови
[канцеларијски материјал]; блокови са неувезаним
листовима папира; блокови са папиром за писање;
божићне честитке; визит карте; визит картице;
вискозни папир за умотавање, украсни папир;
воштани папир; врећице [коверте, кесе] од папира
или пластике, за паковање; географске мапе; гравуре;
графичке репродукције; графички отисци; гумирани
папир; дописнице за најаву посебних догађаја;
дописнице, разгледнице; држачи за оловке; држачи
за писма; држачи за стони прибор; држачи за
хемијске оловке; држачи листова; држачи печата;
држачи прибора за писање; држачи спајалица;
држачи спајалица за папир; држачи списа,
докумената [канцеларијски прибор]; заставе од
папира; заштитне корице за књиге; заштитне навлаке
за листове папира и странице књига; заштитни
папир; зидне карте; зидни календари; испуна од
папира или картона; канцеларијски прибор за
писање; карбон папир; карте; картице за писање
кратких порука; картице за белешке; картице са
бодовима; картице са именима за столове; картице са
универзалним поздравима; картон; картон за
паковање; картон и за испоруку робе; картонска
амбалажа; картонска облога за ребрасти картон;
картонске висеће етикете; картонске декорације за
намирнице; картонске етикете; картонске етикете за
пртљаг; картонске или папирне кутије за поклоне;
картонске или папирне кутије за поклоне за забаве;
картонске кутије; картонске кутије за индустријско
паковање; картонске кутије за паковање; картонске
кутије за поклоне; картонске кутије за поклоне за
забаве; картонске кутије за торте; картонске носиљке
за храну и пиће; картонске ознаке; картонске посуде;
картонске склопиве кутије за паковање; картонски
материјал за паковање; картонски материјал за
паковање [облагање, пуњење]; картонски натписи;
картонски плакати; картон у боји [обојени картон];
картотеке; картотеке са подацима о педијатријском
мерењу и дозирању лекова; каталози; кесе за набавку
од папира или пластике; књиге; књиге активности;
књиге активности са налепницама; књиге венчања;
књиге гостију; књиге за бојење; књиге за
годишњице; књиге за децу; књиге новчаних
примања; књиге пословне евиденције; књиге
167
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пријемница; књиге расхода; књиге рачуна; књиге
рецепата; књиге са аутограмима; књиге салда; књиге
са песмама или нотама; коверте; комеморативне
маркице [печати]; комплети за цртање; конусне
папирне кесе; композери за слагање; кутије за
оловке; кутије за пице од картона; кутије за
складиштење
часописа;
кутије
за
чување
фотографија; кутије од папира; кутије од ребрастог
картона; ламинирани папир; лепљива пластична
фолија за обмотавање; лепљива пластична фолија за
обмотавање и паковање; лепљива пластична фолија
за паковање; лепљива пластична фолија за
постављање слика; лепљива слова и бројеви од
винила; лепљиве ознаке од папира; лепљиве траке за
канцеларијску употребу; лепљиве траке за папир или
употребу
у
домаћинству;
лепљиве
фолије
[канцеларијски материјал]; лепљиви углови за
фотографије; леци, флајери; навлаке за картице са
именом; надстолњаци од папира; налепнице;
налепнице које се наносе пеглом; налив пера и
хемијске
оловке
[канцеларијски
прибор];
наруџбенице; натписи од папира или картона;
новчанице сувенири; нотеси; обележивачи за књиге;
огласни панои од папира или картона; ознаке за
поврат пртљага од папира; оквири за слике од
картона; оквири за слике од папира; оквири за
фотографије; организационе шеме [штампани
материјал]; омотачи за флаше од картона или
папира; омоти за документа [канцеларијски
материјал]; омоти за извештаје од папира; омоти за
папир; омоти за чековне књижице; памфлети; папир;
папир за увијање; папирне висеће етикете; папирне
декорације за забаве; папирне етикете; папирне
етикете за идентификацију; папирне етикете за
поклоне; папирне етикете за пртљаг; папирне
заставице; папирне или картонске кутије; папирне
кесе; папирне или пластичне кесице за поклоне;
папирни и картонски материјали за паковање
[пуњење, облагање]; папирни омоти за саксије;
папирни сунцобрани за коктеле; папирни украси за
забаве; папирни украси за колаче; пластичне фолије
за омотавање; подметачи за пивске чаше; подлоге за
писање; подлоге за урамљивање фотографија;
подметачи за сто од папира; подметачи за чаше од
папира; подметачи од картона; подметачи од папира;
подне налепнице; позивнице; показатељи датума;
поклопци за оловке; портикле од папира; портикле са
рукавима, папирне; постери; постери без оквира;
постоља за фотографије; посуде за писма; посуде од
ребрастог картона; посуде за чување од папира;
празни обрасци; прекривачи столова од папира;
приручници; проспекти; разгледнице; рачунске
таблице;
рођенданске
честитке;
рођендански
споменари; роковници; романи; самолепљиве траке
за папир или употребу у домаћинству; самолепљиви
пластични листови за облагање полица; састављене
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картонске кутије за паковање; свеске; светлећи
папир; спојени рамови [штампарски]; сталци за
календаре; сталци за печате; сталци за писаћи
прибор; сталци за писма; сталци за сортирање
бележака; сталци за хемијске оловке; столњаци од
папира; стоне кутије за папирну галантерију; стоне
подлоге са календаром; стоне салвете од папира;
стони дневници; стони држачи визит картица; стони
календари; стони планери; стони ротациони сталци
за визит картице; стони сетови; стони сетови за
оловке и ситнице; стони сталци за документе;
странице за архивирање; странице за спомен аре;
странице за фотографске албуме; табле за цртање;
торбе [омоти, врећице] од папира или пластике, за
паковање робе; транспаренти [банери] од папира;
транспортни контејнери од картона; тубе од картона;
украсне папирне застави це; украсне папирне машне
за умотавање; украсне подлоге од папира; украсни
венци од папира за прославе; улазнице; упутства;
фасцикле за списе [канцеларијски прибор]; фасцикле
[канцеларијски материјал]; фигурице направљене од
папира; фотографије [штампане]; фотографски
албуми; фото-гравуре; футроле за пасоше; футроле
за свеске; футроле за табле са листовима; футроле за
чековне књижице; футроле и држачи за пасош;
хартија и картон; џепни календари; џепни нотеси;
џепни роковници; шаблони за обележавање;
шаблони за сито-штампу; шаблони за слова;
шаблони за тапете; шаблони за техничко цртање;
шаблони за украшавање хране и напитака; шаблони
за фарбање; шаблони за цртање; шаблони који се
користе у производњи електронских штампаних
плоча и других електронских компоненти; штампане
папирне етикете; штампане позивнице; штампане
позивнице од картона; штампане позивнице од
папира; штампане публикације; штампане ствари;
штампане странице са упитницима; штампане
таблице; штампане улазнице; штампане уметничке
репродукције; штампане честитке са похрањеним
електронским информацијама; штампани амблеми;
штампани билтени; штампани визуелни прикази;
штампани водичи; штампани дијаграми; штампани
извештаји; штампани информативни леци; штампани
информативни листови; штампани јеловници;
штампани календари; штампани купони; штампани
леци; штампани материјал [висока штампа];
штампани наставни материјали; штампани образовни
материјали; штампани памфлети; штампани папирни
канцеларијски материјал; штампани папирни
натписи; штампани папирни натписи са именима за
посебне догађаје; штампани поклон ваучери,
некодирани; штампани приручници; штампани
промотивни материјали; штампани роковници;
штампани
сертификати;
штампани
узорци;
штампани упитници; штампани флајери; штампани
хороскопи; штампани ценовници; штампарски
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бројеви и слова; штампа у боји; штампа у виду
слика; штампа у виду фотографија; штитници за
брисање.
Кл. 35:
услуге фотокопирања; обрада текста;
производња рекламних филмова.

Ж
(210) Ж- 2022-302

(220) 24.02.2022.
(151) 05.08.2022.
(732) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)

(111) 82973
(210) Ж- 2022-223

(181) 07.02.2032.
(220) 07.02.2022.
(151) 05.08.2022.
(732) Петар Ристић, Цариградска 73, 18000, НишНишка Бања, RS
(740) Марко Д. Марковић, адвокат, Страхињића бана
6/4, 18000, Ниш
(540)

(531) 26.11.02; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08
(591) зелена, плава, црна.
(511) Кл. 44: медицинске и здравствене услуге; услуге
медицинских клиника у области: радиологије,
неурологије, хирургије и ортопедије; медицинске услуге
у области радиологије и нуклеарне медицине;
медицински скрининг; услуге медицинске дијагностике;
услуге медицинске процене; професионално саветовање
у области медицинске технологије, медицинских
операција и ортопедије; хирургија; услуге медицинских
анализа за потребе дијагностике и лечења које пружају
медицинске лабораторије.
(181) 24.02.2032.
(220) 24.02.2022.
(151) 05.08.2022.
(732) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)

(531) 08.01.10; 08.01.18; 08.01.22; 09.01.07; 18.04.11;
19.01.03; 25.07.21; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(554) Тродимензионални знак
(591) црвена, плава, бела, браон, окер.
(511) Кл. 16: пластични омотачи, фолије и кесе за
умотавање и паковање.
Кл. 30: сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.
(111) 82977
(210) Ж- 2022-303

(181) 24.02.2032.
(220) 24.02.2022.
(151) 05.08.2022.
(732) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)

(111) 82974
(210) Ж- 2022-300

Kapri
(511) Кл. 30: сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.
(111) 82975
(210) Ж- 2022-301

(181) 24.02.2032.
(220) 24.02.2022.
(151) 05.08.2022.
(732) Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о.
Београд, Зрењанински пут б.б., 11213, Београд, RS
(540)

Kapri grande amore
(511) Кл. 30: сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.
(111) 82976
(181) 24.02.2032.
ЗИС / RS / IPO

(531) 02.09.01; 09.01.07; 18.04.11; 26.04.16; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.10; 29.01.15
(591) црвена, плава, бела, браон, окер.
(511) Кл. 30: сладоледи, сорбеи и други јестиви лед.
(111) 82978
(210) Ж- 2022-327

(181) 25.02.2032.
(220) 25.02.2022.
(151) 09.08.2022.
(732) CHONGQING WEIBO COMMUNICATION
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 58, Meijia Road, Economic
& Technological Development Zone,, Chongqing, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

X Note
(511) Кл. 9: мобилни телефони; паметни телефони.
(111) 82979
(181) 25.02.2032.
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Ж
(210) Ж- 2022-326

(220) 25.02.2022.
(151) 09.08.2022.
(732) CHONGQING WEIBO COMMUNICATION
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 58, Meijia Road, Economic
& Technological Development Zone,, Chongqing, CN
(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд
(540)

X Fold
(511) Кл. 9: мобилни телефони; паметни телефони.
(111) 82980
(210) Ж- 2022-242

(181) 11.02.2032.
(220) 11.02.2022.
(151) 09.08.2022.
(732) ENON Solutions d.o.o.., Beograd-Vračar,
Господара Вучића 149, 11000, Београд, RS
(540)

(531) 01.05.25; 18.05.10; 26.04.02; 26.04.13; 26.04.22;
26.04.24; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.24
(591) #FF6E4A Наранџаста #D1D1D1 Сива #FFFFFF Бела
(511) Кл. 35: оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
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) 82981
(210) Ж- 2022-312

(181) 24.02.2032.
(220) 24.02.2022.
(151) 09.08.2022.
(732) Zhou Changwei, Страхињића бана 34/95,
16000, Лесковац, RS
(740) Небојша Михаиловић, адвокат, Господар
Јевремова 29, 11000, Београд
(540)

(511) Кл. 18: повоци од коже; брњице; огрлице за
животиње; прекривачи за животиње; ручне торбе;
одећа за кућне љубимце.
Кл. 20: лежајеви за кућне љубимце; кућице за псе;
плочице за име, неметалне; јастуци за кућне
љубимце; дозатор за врећице за псећи измет; јастуци
за
облагање
кутија
за
кућне
љубимце.
Кл. 21:
четке; кавези за птице; чешљеви за
животиње; кавези за кућне љубимце; посуде за кућне
љубимце; кућни акваријум; посуде за храну за кућне
љубимце; аутоматске посуде за храну за кућне
љубимце.
Кл. 28: играчке за кућне љубимце; лопте за игру;
звечке.
(111) 82982
(210) Ж- 2021-1358

(181) 02.08.2031.
(220) 02.08.2021.
(151) 09.08.2022.
(732) CRAFTER d.o.o. Beograd,, Федерика Фелинија
21, 11070, Београд-Нови Београд, RS
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

CRAFTER
(511) Кл. 35: вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски послови; малопродаја алата, окова и
вијака, електроматеријала, расвете, новогодишње
расвете, декора, боја и лакова, подних и зидних
облога, купатилске опреме и намештаја, кухињске
опреме и кухињског намештаја, намештаја,
грађевинског материјала, опреме за грејање и
климатизацију, ауто опреме, опреме за заштиту на
раду, логистичке опреме, биљака и опреме за баште,
путне опреме, опреме за камповање, опреме, одеће и
хране за кућне љубимце, спортскх реквизита и
спортске опреме, опреме за децу, опреме за водовод
и канализацију, паметне (смарт) беле технике, беле
технике,
малих
кућних
апарата.
Кл. 37:
изнајмљивање алата и машина.
Кл. 40: израда врата по мери; резање плочастих
материјала; тонирање боја.
(111) 82983
(210) Ж- 2022-387

(181) 04.03.2032.
(220) 04.03.2022.
(151) 11.08.2022.
(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100,,
White Plains, NY 10601, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(531) 03.01.06; 03.01.08; 03.01.24; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.08
(591) црна, црвена, плава, зелена, жута.
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(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.01
(591) црвена, тамно црвена
(511) Кл. 3: козметика; козметички препарати;
козметички лосиони; козметичка млека; козметички
гелови; козметичка уља; козметичке креме;
козметичке маске; козметичке оловке; козметичке
марамице; козметички јастучићи; колоњске воде;
парфеми; мириси за личну употребу; тоалетна вода;
сапуни, наиме, сапуни за купање, козметички
сапуни, сапуни за бријање, мирисни сапуни,
немедицински козметички сапуни, дезодорантни
сапуни, сапун против знојења; шампон за тело;
пилинзи за тело; пилинзи за лице; пилинзи за руке;
немедицински препарати за купање; препарати
против знојења и дезодоранси за личну употребу;
лосиони и балзами за послије бријања; лосиони за
негу коже; немедицински препарати за негу коже,
креме и лосиони; немедицинске хидратантне креме
за кожу, тоници, креме и серуми; уља за масажу;
креме за масажу; етарска уља; освеживачи простора;
тамјан;
потпури
[мириси];
препарати
за
парфимисање ваздуха; распршивачи од трске за
освежавање ваздуха; перле за купање; препарати за
негу ноктију; лак за нокте и средство за
одстрањивање лака за нокте; шминка; немедицински
тоалетни препарати; препарати за негу косе;
препарати за обликовање косе; лосиони за косу; лак
за косу; шампон; балзам за косу; гел за косу; пена за
косу; балзам за усне; козметички лосион за сунчање;
уља и лосиони за сунчање; футроле за ружеве за
усне; спреј за тело; лагани мирисни спрејеви за тело.
Кл. 4: свеће.
Кл. 8: баштенски алат [ручни], стригачи [ручни
инструмент], алати за гравирање и утискивање
[ручни алат], прибор за маникирање, турпије за
нокте, справе за полирање ноктију, справице за
сечење ноктију, потискивачи заноктица, пинцете,
маказе, бријачи, увијачи за косу, електрични уређаји
за исправљање косе, електрични уређаји за
коврджање косе, стони прибор, наиме, ножеви,
виљушке и кашике.
Кл. 21:
прибор за печење; послужавници с
ножицама (столићи); плехови за торте; сталци за
торте; сетови посуда за чување зачина, шећера,
брашна, кафе; цедиљке за цитрусе; прибор за
ЗИС / RS / IPO

Ж
послуживање, наиме, секачи за кекс; лимови за
колаче; посуђе, наиме, дубоки тигањи, тигањи,
лонци, посуде за кување на пару, вок тигањи; посуђе;
тањири; чиније; држачи за течни сапун; посуде за
пиће; шоље за пиће; чаше за пиће; шоље и тацне;
посуде за поширање јаја; преса за бели лук; ренда за
употребу у домаћинству; кућни прибор, наиме,
хватаљке за употребу у кухињи, шпатуле за кухињу,
цедиљке, шпатуле за превртање, виљушке за кување;
виљушке за послуживање, кашике за кување, кашике
за сервирање, држачи за ножеве, жице за мућење,
ренде, неелектричне мешалице, кашике, цедиљке,
сита, ђевђири; кутлаче, кухињске даске за сецкање и
оклагије; послужавници за јело; држачи за салвете за
употребу у домаћинству; држачи за папирне убрусе
за употребу у домаћинству; бокали; млинови за со и
бибер; сланици и биберници; тацне за сервирање;
посуде за сервирање; послужавници за сервирање;
држачи за сапун; посуде за сапун; сталци за зачине;
чајници; неметални послужавници за употребу у
домаћинству; вазе; свећњаци; рукавице за рерну;
прибор за купатило, наиме, држачи за чаше;
отварачи за флаше; боце за парфеме које се продају
празне; кутије за пилуле за личну употребу;
прстенови за салвете; боце за воду које се продају
празне; четкице за зубе; четке за косу; чешљеви;
уметничка дела од стакла, порцелана, теракоте или
керамике; пластични подметачи; подметачи од
винила; сламке за пиће; кутије прилагођене за
козметички прибор као што су четке за шминку и
апликатори у облику штапића за наношење шминке;
електрични
прибори
за
скидање
шминке;
неелектрични прибори за скидање шминке;
апликатори за козметику; апликатори за шминку;
опремљене козметичке торбице; тоалетни несесери,
наиме, опремљени ковчежићи за козметику;
пудријере, кутије које се продају празне; сунђери за
шминкање; козметички сунђери; козметичке четке;
четке за пилинг; распршивачи етарских уља, осим
тршчаних распршивача, електрични и неелектрични.
Кл. 35:
услуге малопродаје које обухватају
козметику,
козметички
прибор,
козметичке
препарате, парфеме, колоњску воду, мирисе за личну
употребу, сапуне, пилинге, лосионе за негу коже,
етарска уља, освеживаче простора, тамјан, потпури
[мирисе], препарате за парфимисање ваздуха,
козметичке производе, свеће, торбе, модне додатке,
одећу, обућу, покривала за главу и кућни прибор;
услуге онлајн малопродаје која укључује козметику,
козметички прибор, козметичке препарате, парфеме,
колоњску воду, мирисе за личну употребу, сапуне,
пилинге, лосионе за негу коже, етарска уља,
освеживаче простора, тамјан, потпури [мирисе],
препарате за парфимисање ваздуха, козметичке
производе, свеће, торбе, модне додатке, одећу,
обућу, покривала за главу и кућни прибор; услуге
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Ж
онлајн малопродаје које обухватају виртуелну робу,
односно козметику, козметички прибор, козметичке
препарате, парфеме, колоњску воду, мирисе за личну
употребу, сапуне, пилинге, лосионе за негу коже,
етарска уља, освеживаче простора, тамјан, потпури
[мирис], препарате за парфимисање ваздуха,
козметичке производе, свеће, торбе, модне додатке,
одећу, обућу, покривала за главу и кућни прибор;
услуге онлајн тржишта за све робе горе наведене у
класама 3, 4, 8, и 21; пружање дигиталних
колекционарских услуга, наиме, управљање онлајн
тржиштем за трансакције и услуге регистра
користећи софтверску технологију засновану на
блокчејну и паметне уговоре за продају
дигитализоване имовине, колекционарских предмета
и незаменљивих токена; услуге аукције.
(111) 82984
(210) Ж- 2022-388

(181) 04.03.2032.
(220) 04.03.2022.
(151) 11.08.2022.
(732) OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100,,
White Plains, NY 10601, US
(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.01; 25.03.03; 25.03.25; 26.13.25; 27.05.01;
29.01.01
(591) црвена, тамно црвена
(511) Кл. 3: козметика; козметички препарати;
козметички лосиони; козметичка млека; козметички
гелови; козметичка уља; козметичке креме;
козметичке маске; козметичке оловке; козметичке
марамице; козметички јастучићи; колоњске воде;
парфеми; мириси за личну употребу; тоалетна вода;
сапуни, наиме, сапуни за купање, козметички
сапуни, сапуни за бријање, мирисни сапуни,
немедицински козметички сапуни, дезодорантни
сапуни, сапун против знојења; шампон за тело;
пилинзи за тело; пилинзи за лице; пилинзи за руке;
немедицински препарати за купање; препарати
против знојења и дезодоранси за личну употребу;
лосиони и балзами за послије бријања; лосиони за
негу коже; немедицински препарати за негу коже,
креме и лосиони; немедицинске хидратантне креме
за кожу, тоници, креме и серуми; уља за масажу;
креме за масажу; етарска уља; освеживачи простора;
тамјан;
потпури
[мириси];
препарати
за
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парфимисање ваздуха; распршивачи од трске за
освежавање ваздуха; перле за купање; препарати за
негу ноктију; лак за нокте и средство за
одстрањивање лака за нокте; шминка; немедицински
тоалетни препарати; препарати за негу косе;
препарати за обликовање косе; лосиони за косу; лак
за косу; шампон; балзам за косу; гел за косу; пена за
косу; балзам за усне; козметички лосион за сунчање;
уља и лосиони за сунчање; футроле за ружеве за
усне; спреј за тело; лагани мирисни спрејеви за тело.
Кл. 4: свеће.
Кл. 8: баштенски алат [ручни], стригачи [ручни
инструмент], алати за гравирање и утискивање
[ручни алат], прибор за маникирање, турпије за
нокте, справе за полирање ноктију, справице за
сечење ноктију, потискивачи заноктица, пинцете,
маказе, бријачи, увијачи за косу, електрични уређаји
за исправљање косе, електрични уређаји за
коврджање косе, стони прибор, наиме, ножеви,
виљушке и кашике.
Кл. 18: ручне торбе, цегери, женске ташне, клач
ташне, козметичке торбице које се продају празне,
врећице за куповину за вишекратну употребу,
новчаници, ранчеви, појасне торбице, актовке, актен
ташне, путне торбе, сандуци, пртљаг, вишенаменске
торбе, кишобрани и сунцобрани, ђачке торбе,
школске торбе за књиге, руксаци, коферчићи за
козметику који се продају празни, празни ковчежићи
за козметику, футроле за кључеве, држачи за
кредитне картице, кутије за визит карте, кутије за
списе у облику торбе (актовке), торбе за теретану,
торбе за плажу, спортске торбе, одећа за животиње.
Кл. 21:
прибор за печење; послужавници с
ножицама (столићи); плехови за торте; сталци за
торте; сетови посуда за чување зачина, шећера,
брашна, кафе; цедиљке за цитрусе; прибор за
послуживање, наиме, секачи за кекс; лимови за
колаче; посуђе, наиме, дубоки тигањи, тигањи,
лонци, посуде за кување на пару, вок тигањи; посуђе;
тањири; чиније; држачи за течни сапун; посуде за
пиће; шоље за пиће; чаше за пиће; шоље и тацне;
посуде за поширање јаја; преса за бели лук; ренда за
употребу у домаћинству; кућни прибор, наиме,
хватаљке за употребу у кухињи, шпатуле за кухињу,
цедиљке, шпатуле за превртање, виљушке за кување;
виљушке за послуживање, кашике за кување, кашике
за сервирање, држачи за ножеве, жице за мућење,
ренде, неелектричне мешалице, кашике, цедиљке,
сита, ђевђири; кутлаче, кухињске даске за сецкање и
оклагије; послужавници за јело; држачи за салвете за
употребу у домаћинству; држачи за папирне убрусе
за употребу у домаћинству; бокали; млинови за со и
бибер; сланици и биберници; тацне за сервирање;
посуде за сервирање; послужавници за сервирање;
држачи за сапун; посуде за сапун; сталци за зачине;
чајници; неметални послужавници за употребу у
ЗИС / RS / IPO
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домаћинству; вазе; свећњаци; рукавице за рерну;
прибор за купатило, наиме, држачи за чаше;
отварачи за флаше; боце за парфеме које се продају
празне; кутије за пилуле за личну употребу;
прстенови за салвете; боце за воду које се продају
празне; четкице за зубе; четке за косу; чешљеви;
уметничка дела од стакла, порцелана, теракоте или
керамике; пластични подметачи; подметачи од
винила; сламке за пиће; кутије прилагођене за
козметички прибор као што су четке за шминку и
апликатори у облику штапића за наношење шминке;
електрични
прибори
за
скидање
шминке;
неелектрични прибори за скидање шминке;
апликатори за козметику; апликатори за шминку;
опремљене козметичке торбице; тоалетни несесери,
наиме, опремљени ковчежићи за козметику;
пудријере, кутије које се продају празне; сунђери за
шминкање; козметички сунђери; козметичке четке;
четке за пилинг; распршивачи етарских уља, осим
тршчаних распршивача, електрични и неелектрични.
Кл. 25: доњи делови одеће; горњи делови одеће;
обућа; покривала за главу; чарапе и плетена
трикотажа; одећа за спавање; одевни предмети који
се носе око врата; каишеви; купаћи костими; доњи
веш; корсети; модна покривала а главу у виду
фантомки (балаклаве); плетене маске за лице у виду
покривала за главу; платнена маска за лице у виду
покривала за главу; јакне; дуксерице; джемпери;
прслуци; капути; блејзери; одела; панталоне;
фармерке; шортс; блузе, кошуље; хаљине; сукње;
мараме; шалови; кратке чарапе; женске чарапе;
трегери; рукавице; баде мантили; маске за спавање;
манжетне кошуља [одећа]; знојнице; траке за главу;
мараме за главу; танке свилене мараме; бандана
мараме; капе у виду покривала за главу; шешири;
визири у виду покривала за главу.
Кл. 35:
услуге малопродаје које обухватају
козметику,
козметички
прибор,
козметичке
препарате, парфеме, колоњску воду, мирисе за личну
употребу, сапуне, пилинге, лосионе за негу коже,
етарска уља, освеживаче простора, тамјан, потпури
[мирисе], препарате за парфимисање ваздуха,
козметичке производе, свеће, торбе, модне додатке,
одећу, обућу, покривала за главу и кућни прибор;
услуге онлајн малопродаје која укључује козметику,
козметички прибор, козметичке препарате, парфеме,
колоњску воду, мирисе за личну употребу, сапуне,
пилинге, лосионе за негу коже, етарска уља,
освеживаче простора, тамјан, потпури [мирисе],
препарате за парфимисање ваздуха, козметичке
производе, свеће, торбе, модне додатке, одећу,
обућу, покривала за главу и кућни прибор; услуге
онлајн малопродаје које обухватају виртуелну робу,
односно козметику, козметички прибор, козметичке
препарате, парфеме, колоњску воду, мирисе за личну
употребу, сапуне, пилинге, лосионе за негу коже,
ЗИС / RS / IPO

Ж
етарска уља, освеживаче простора, тамјан, потпури
[мирис], препарате за парфимисање ваздуха,
козметичке производе, свеће, торбе, модне додатке,
одећу, обућу, покривала за главу и кућни прибор;
услуге онлајн тржишта за све робе горе наведене у
класама 3, 4, 8, 18, 21 и 25; пружање дигиталних
колекционарских услуга, наиме, управљање онлајн
тржиштем за трансакције и услуге регистра
користећи софтверску технологију засновану на
блокчејну и паметне уговоре за продају
дигитализоване имовине, колекционарских предмета
и незаменљивих токена; услуге аукције.
(111) 82985
(210) Ж- 2022-45

(181) 14.01.2032.
(220) 14.01.2022.
(151) 11.08.2022.
(732) ALKALOID AD Skopje, Blvd. Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 02.03.05; 02.03.16; 02.03.23; 02.03.28; 19.13.21;
25.01.01; 25.05.25; 26.04.04; 27.05.01; 29.01.15
(591) жута, окер, светло љубичаста, љубичаста,
светло плава, плава, бела, црна
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати; дијететски
препарати прилагођени за медицинске потребе;
додаци исхрани; витамински препарати; додаци
исхрани; витаминско минерални додаци исхрани;
мултивитамински препарати; витаминско минерални
препарати; витаминско минерални додаци исхрани;
пренатални витамини.
(111) 82986
(210) Ж- 2022-131

(181) 28.01.2032.
(220) 28.01.2022.
(151) 12.08.2022.

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

R2X
(511) Кл. 12: возила; апарати за кретање по земљи,
ваздуху или води; копнена возила и делови и додаци
за иста, наиме, саставни делови и компоненте за
погонске склопове у виду електричних мотора,
мењача и осовина; каросерије за моторна возила;
мреже за пртљаг за возила; цераде кројене за возила;
ланци против клизања за возила; флеке за поправку
гума за возила; пумпе за надувавање гума за возила;
лајсне за унутрашњост аутомобила; панели за
унутрашњост аутомобила; кожне пресвлаке по
наруџбини за возила; оквири за регистарске таблице;
држачи за регистарске таблице; тапацирунзи за
возила; електрична копнена возила; делови за
електрична возила, наиме, мотори; делови за
електрична возила, наиме, ретровизори, брисачи и
врата пртљажника; возила високих перформанси која
се у потпуности покрећу електричним батеријама;
седишта за возила; осовине за точкове возила;
точкови за возила; тапацирунзи, навлаке кројене за
возила; волани за возила; мотори за копнена возила;
кровни носачи, амортизери, опруге, стабилизатори, и
вешања, све за возила; панели са лајснама за
каросерије возила; кочиона клешта за копнена
возила; навлаке кројене за седишта за возила; носачи
мотора за возила; унапред дизајниране фолије од
винила специјално прилагођене за возила; делови за
возила, наиме, црева за серво управљање; ознаке за
возила; јастуци за седишта возила; склопови за
осовине точкова за возила; носачи за скије за возила;
огледала за возила, наиме, ретровизори; зупчаници
за рикверц за копнена возила; специјално
направљене куке за возила за држање додатака за
возила; ветробранска стакла за возила; уређаји
против крађе возила; гуме за возила; унутрашње
гуме за возила; уређаји за надувавање гума;
пластични делови за возила, наиме, испупчене
украсне и заштитне пластичне лајсне за
унутрашњост и спољашност возила; копнена возила,
наиме, електрични аутомобили, камиони и теренска
возила; полу-кројене цераде за возила; кочиони
компресори ваздуха за копнена возила; кочиони
ваздушни цилиндри за копнена возила; хаубе за
возила; шасије за моторна возила; заштитне
пресвлаке за седишта возила; делови за поправку
саставних делова камиона и других моторних возила;
механизми погонског склопа возила који се састоје
од квачила, мењача, погонске осовине и
диференцијала; поклопци за мењаче за копнена
возила; плоче за монтирање мењача за копнена
возила; кућишта мењача за копнена возила; полуге за
вучу возила; завесице за точкове возила; степенице
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које се каче на копнена возила; вучне полуге за
возила; фелне за точкове возила и њихови саставни
делови; теренска возила (атв возила); сензори за
копнена возила, наиме, електрични сензори за
обртни моменат серво управљања, који се продају
као компонента система серво управљања; фелне за
точкове возила; склопови мењача за копнена возила;
кочнице за возила; каросерије возила; мењачи за
копнена возила; делови возила, наиме, визири за
ветробранска стакла; делови возила, наиме, визири за
заштиту од сунца; делови возила, наиме, управљачке
руке; делови возила, наиме, куглични зглобови;
делови возила, наиме, носачи вешања; делови
возила, наиме, хомокинетички зглобови; спољни
делови вентила за гуме возила; делови за копнена
возила, наиме, диференцијали; штитници за хаубе
као саставни део возила; погонске осовине за
копнена возила; кочионе сајле за возила; кочиони
добош за копнена возила; делови вешања за копнена
возила, наиме, гибњеви; делови вешања за копнена
возила, наиме, завојне опруге; метлице брисача
ветробранског стакла за возила; хидраулична кола за
возила; делови вешања за копнена возила, наиме,
еквилајзери; кочиони дискови за возила; држачи за
шоље за употребу у возилима; мењачи за копнена
возила и заменски делови за иста; каишеви за мењаче
за копнена возила; системи вешања за копнена
возила; куглични лежајеви за копнена возила;
стаклени прозори за возила; аларми против крађе
возила; метална роба за кочнице возила; носачи
бицикала за возила; комплети за подизање осовина
за копнена возила; осовински лежајеви за копнена
возила; кочнице са дисковима за копнена возила;
кровни кофери за копнена возила; спортска теренска
возила; ваздушни јастуци за возила; прозори за
возила; сигурносни појасеви за употребу у возилима;
вентили за гуме возила; сирене за возила; делови за
копнена возила, наиме, погонски каишеви; квачила
за копнена возила; цераде кројене за аутомобиле и
камионе за потребе заштите од временских
неприлика; наслони за главу за возила; ваздушни
јастуци који се надувавају за употребу у возилима за
спречавање повреда у незгодама; погонски ланци за
копнена возила; додатна опрема за аутомобиле,
наиме торбе, мреже и послужавници за организацију
у аутомобилу специјално прилагођени за монтирање
у возилима; сигурносни појасеви за седишта возила;
кочионе облоге за копнена возила; делови за копнена
возила, наиме, осовине; делови за копнена возила,
наиме, погонски зупчаници; метални делови за
возила, наиме, украсне и заштитне лајсне од метала
за унутрашњост и спољашњост аутомобила;
електрична возила, наиме, аутомобили, камиони и
теренска возила; бицикли; резервни аларми за
упозорење за возила; дискови за точкове возила;
централне браве за моторна возила; алармни системи
ЗИС / RS / IPO
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за моторна возила; волански системи за копнена
возила и делови за исте; спојлери за возила; бочне
степенице за улаз у возила; ваздушни јастуци;
амортизери за аутомобиле; кровни носачи терета и
пртљага за возила; цераде кројене за возила; делови
за копнена возила, наиме, бочне степенице за улаз;
делови за копнена возила, наиме, завесице за точкове
возила; делови за копнена возила, наиме,
блатобрани; делови за возила, наиме, амортизери;
врата за возила; ручице за мигавце за возила; чепови
за резервоаре за копнена возила; прекривачи за
регистарске таблице за возила; панели за врата
возила; кровне тенде прилагођене за употребу на
возилима; делови за возила за рекреативне сврхе,
наиме, јединице за кување и судопере; делови за
возила, наиме, структурна кућишта за држање
јединица за кување, судопера и јединица за
складиштење; саставни делови за аутомобиле, наиме,
самозаптивајући резервоари за складиштење воде;
саставни делови за аутомобиле, наиме, пртљажници,
јединице за терет и складиштење; јединице за
складиштење терета посебно прилагођење за
камионе и теренска возила; подлоге прилагођене за
теретни део возила.
(111) 82987
(210) Ж- 2022-374

(181) 03.03.2032.
(220) 03.03.2022.
(151) 12.08.2022.
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York 10017, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Ж
11000, Београд
(540)

(531) 24.09.05; 24.09.09; 26.04.11; 26.04.16; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08
(591) црвена, црна, златна.
(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, велепордаја, увоз и извоз
дувана; дувана за замотавање; производа од дувана;
дувана за жвакање; артикла за пушаче; филтера за
цигарете; шибица; цигарета; цигара.
(111) 82989
(210) Ж- 2022-186

(181) 04.02.2032.
(220) 04.02.2022.
(151) 15.08.2022.
(300) 931443-2022/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)

WILD RIFT ICONS GLOBAL
CHAMPIONSHIP

(531) 01.01.25; 01.03.02; 07.01.13; 15.01.13; 24.17.03;
26.05.08
(511) Кл. 5: фармацеутски препарати.
(111) 82988
(210) Ж- 2021-439

(181) 15.03.2031.
(220) 15.03.2021.
(151) 12.08.2022.
(732) Monus d.o.o. Beograd Zemun, Александра
Дубчека 14, 11080, Земун-Београд, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
ЗИС / RS / IPO

(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;
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Гласник интелектуалне својине 2022/8
Intellectual Property Gazette 2022/8

Ж
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) 82990
(210) Ж- 2022-158

(181) 03.02.2032.
(220) 03.02.2022.
(151) 15.08.2022.
(732) Биљана Влаисављевић, Војвођанска 4,
21000, Нови Сад, RS
(740) Сава Миловановић, Пјарона Де Мондезира 8,
11000, Београд
(540)

Boye
(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
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
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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,
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
ЗИС / RS / IPO
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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) 82991
(210) Ж- 2021-1608

(181) 16.09.2031.
(220) 16.09.2021.
(151) 15.08.2022.
(732) McKinsey Holdings, Inc., 711 Third Avenue,
New York, New York , US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

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

ЗИС / RS / IPO

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

178

ЗИС / RS / IPO

Гласник интелектуалне својине 2022/8
Intellectual Property Gazette 2022/8

Ж

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of
Registered Trademarks
Због неплаћања таксе за одражавање права у
периоду 16.01.2022. - 15.02.2022. године:
Жиг рег. бр. 26227 чији је носилац GENERAL
ELECTRIC
COMPANY,
1
RIVER
ROAD,
SCHENECTADY, NEW YORK, US, престао је да
важи дана 26.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 38951 чији је носилац MARS
INC., 6885 ELM STREET, McLEAN-VIRGINIA
22101-3883, US, престао је да важи дана 25.01.2022.
године.
Жиг рег. бр. 38962 чији је носилац MARS
INC., 6885 ELM STREET, McLEAN-VIRGINIA
22101-3883, US, престао је да важи дана 25.01.2022.
године.
Жиг рег. бр. 40951 чији је носилац MEDA AB,
Pipers Väg 2A, Box 906, SE-170 09 Solna, SE, престао
је да важи дана 25.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 38966 чији је носилац Wm.
Wrigley Jr. Company, 410 North Michigan Avenue,
Chicago, Illinois 60611, US, престао је да важи дана
28.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 39035 чији је носилац VEGA
GRIESHABER KG, Hauptstraße 1-5, 77709 Wolfach,
DE, престао је да важи дана 29.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 39198 чији је носилац Merck
Sharp & Dohme Corp. , One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey 08889, US, престао је да важи
дана 07.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 36421 чији је носилац
Farmaceutsko-hemijska industrija Zdravlje" akcionarsko
društvo, Leskovac", LESKOVAC, VLAJKOVA 199,
YU, престао је да важи дана 14.02.2022. године.

Жиг рег. бр. 47582 чији је носилац S.C.
Johnson & Son, Inc. (Wisconsin corporation), 1525
Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US,
престао је да важи дана 24.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 48617 чији је носилац
CIMBALJEVIĆ MILEVA, Dragiše Brašovana br. 50,
Beograd, YU, престао је да важи дана 25.01.2022.
године.
Жиг рег. бр. 48220 чији је носилац CIM
College d.o.o., Milana Blagojevića 30, 18000 Niš, YU,
престао је да важи дана 26.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 44372 чији је носилац BristolMyers Squibb Company, 345 Park Avenue, New York,
New York 10154, US, престао је да важи дана
29.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 44345 чији је носилац BristolMyers Squibb Company, 345 Park Avenue, New York,
New York 10154, US, престао је да важи дана
29.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 47674 чији је носилац Pfizer
Products Inc. korporacija organizovana i postojeća po
zakonima države Connecticut, Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, US, престао је да важи
дана 29.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 47673 чији је носилац Pfizer
Products Inc. korporacija organizovana i postojeća po
zakonima države Connecticut, Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, US, престао је да важи
дана 29.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 47708 чији је носилац Pfizer
Products Inc. (korporacija organizovana i postojeća po
zakonima države Connecticut), Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, US, престао је да важи
дана 30.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 48027 чији је носилац Australian
Broadcasting Corporation, 700 Harris Street, Ultimo
NSW 2007 Australia, AU, престао је да важи дана
18.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 47700 чији је носилац Capsugel
Belgium NV, Rijksweg 11, 2880 Bornem, BE, престао
је да важи дана 30.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 47579 чији је носилац Matalan
Limited, Gillibrands Road, Skelmersdale, West
Lancashire WN8 9TB, GB, престао је да важи дана
19.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 47605 чији је носилац Pfizer
Products Inc. (a Connecticut corporation), Eastern Point
Road, Groton, Connecticut 06340, US, престао је да
важи дана 31.01.2022. године.
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Жиг рег. бр. 47875 чији је носилац KENDA
RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 146, Section 1,
Jungshan Rd., Yuanlin Jen, Changhua, Taiwan, TW,
престао је да важи дана 01.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 48540 чији је носилац ColgatePalmolive Company (A Delaware corporation), 300 Park
Avenue, New York, N.Y. 10022, US, престао је да
важи дана 02.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 47505 чији је носилац ALLIED
DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, Chivas House,
72 Chancellors Road, London W6 9RS, UK, престао је
да важи дана 07.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 44709 чији је носилац SKKR
"ALDINA", Korać Mirsad, Miladina Radulovića 103, Novi
Pazar, YU, престао је да важи дана 08.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 44672 чији је носилац Izdavačka kuća
"VESTI" D.O.O., Palmira Toljatija br. 5/III, Beograd, YU,
престао је да важи дана 09.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 44673 чији је носилац Izdavačka
kuća "VESTI" D.O.O., Palmira Toljatija br. 5/III,
Beograd, YU, престао је да важи дана 09.02.2022.
године.
Жиг рег. бр. 44674 чији је носилац Izdavačka
kuća "VESTI" D.O.O., Palmira Toljatija br. 5/III,
Beograd, YU, престао је да важи дана 09.02.2022.
године.
Жиг рег. бр. 47692 чији је носилац Elbex Video
Kabushiki Kaisha, 11-51, Tsunashimahigashi 6-chome,
Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP, престао
је да важи дана 12.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 47757 чији је носилац
Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue, East Hanover, NJ 07936, US, престао је да
важи дана 15.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 66258 чији је носилац
ВАНИЛИЦА
СЛАТКА
РАДИОНИЦА
ПРОИЗВОДНО И УСЛУЖНО д.о.о., Јосифа
Панчића 46, 34300 Аранђеловац, RS, престао је да
важи дана 17.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64518 чији је носилац NICOLL
SYSTEM doo, Topola, Donja Trnava, 34310 Topola,
RS, престао је да важи дана 17.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64792 чији је носилац "G Net",
d.o.o., Krunska 75, 11000 Beograd, RS, престао је да
важи дана 17.01.2022. године.
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Жиг рег. бр. 64515 чији је носилац Philip
Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000,
CH, престао је да важи дана 17.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64513 чији је носилац Philip
Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000,
CH, престао је да важи дана 17.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64514 чији је носилац Philip
Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000,
CH, престао је да важи дана 17.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64608 чији је носилац
COOLSHOP DOO, Voždovački kružni put 125,
Beograd - 11010 Voždovac, RS, престао је да важи
дана 17.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64512 чији је носилац Japan
Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP,
престао је да важи дана 17.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64569 чији је носилац Multicard
d.o.o. , Požeška 60, 11000 Beograd, RS, престао је да
важи дана 18.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64463 чији је носилац Exulto
d.o.o. , Osječka 47, 51000 Rijeka, HR, престао је да
важи дана 19.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64761 чији је носилац KENDY
LTD d.o.o., Majora Zorana Radosavljevića 323A,
Batajnica, RS, престао је да важи дана 20.01.2022.
године.
Жиг рег. бр. 64579 чији је носилац Zdravković
Branislav, Radnička 37g/4, 11030 Čukarica, Beograd,
RS, престао је да важи дана 20.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64671 чији је носилац Rubin a.d.,
Nade Marković 57, 37000 Kruševac, RS, престао је да
важи дана 20.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64672 чији је носилац Rubin a.d.,
Nade Marković 57, 37000 Kruševac, RS, престао је да
важи дана 20.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64673 чији је носилац ICOFIN
Preduzeće za trgovinu i usluge d.o.o., Dimitrija Tucovića
148, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
21.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64674 чији је носилац ICOFIN
Preduzeće za trgovinu i usluge d.o.o., Dimitrija Tucovića
148, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
21.01.2022. године.
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Жиг рег. бр. 64675 чији је носилац ICOFIN
Preduzeće za trgovinu i usluge d.o.o., Dimitrija Tucovića
148, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
21.01.2022. године.

Ж
26, CH, престао је да важи дана 24.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64467 чији је носилац JT
International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64676 чији је носилац ICOFIN
Preduzeće za trgovinu i usluge d.o.o., Dimitrija Tucovića
148, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана
21.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64468 чији је носилац JT
International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 65027 чији је носилац Горан
Поповић, Канарево брдо 10/11, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64469 чији је носилац JT
International S.A., 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26,
CH, престао је да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 63871 чији је носилац POREČJE
doo Vučje, Koste Stamenkovića br. 10, RS, престао је
да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64470 чији је носилац JT
International S.A., 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26,
CH, престао је да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 63863 чији је носилац POREČJE
doo Vučje, Koste Stamenkovića br. 10, Vučje, RS,
престао је да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64471 чији је носилац JT
International S.A., 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26,
CH, престао је да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 63864 чији је носилац POREČJE
doo Vučje, Koste Stamenkovića br. 10, RS, престао је
да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64472 чији је носилац JT
International S.A., 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26,
CH, престао је да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 63865 чији је носилац POREČJE
doo Vučje, Koste Stamenkovića br. 10, RS, престао је
да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64473 чији је носилац JT
International S.A., 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26,
CH, престао је да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 63866 чији је носилац POREČJE
doo Vučje, Koste Stamenkovića br. 10, RS, престао је
да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64442 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 63867 чији је носилац POREČJE
doo Vučje, Koste Stamenkovića br. 10, RS, престао је
да важи дана 24.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 63869 чији је носилац POREČJE
doo Vučje, Koste Stamenkovića br. 10, RS, престао је
да важи дана 24.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 63868 чији је носилац POREČJE
doo Vučje, Koste Stamenkovića br. 10, RS, престао је
да важи дана 24.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64464 чији је носилац JT
International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 24.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64465 чији је носилац JT
International S.A., 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26,
CH, престао је да важи дана 24.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64444 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64570 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64445 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64447 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64466 чији је носилац JT
International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva
ЗИС / RS / IPO

181

Ж
Жиг рег. бр. 64448 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64451 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64452 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64453 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64456 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64615 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64614 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64613 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.
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Жиг рег. бр. 64499 чији је носилац EMBASSY
TECHZONES D.O.O., Dedinjska 10, 11000 Beograd,
RS, престао је да важи дана 25.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64768 чији је носилац Preduzeće
za proizvodnju, trgovinu i usluge JOMIL, d.о.о., 11460
Baćevac, Pavlovačka 3, 11000 Beograd, RS, престао је
да важи дана 26.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64427 чији је носилац NIKON
CORPORATION, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo,
JP, престао је да важи дана 27.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 63761 чији је носилац Ranbaxy
Ireland Limited of Spafield, Cork Road, Cashel, Co.
Tipperary, IE, престао је да важи дана 27.01.2022.
године.
Жиг рег. бр. 64868 чији је носилац
FARMACEVTSKA
HEMISKA
KOZMETIČKA
INDUSTRIJA "ALKALOID" AD-SKOPJE, Bul.
Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао
је да важи дана 28.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64528 чији је носилац
Farmacevtska
hemiska
kozmetička
industrija
"АLKALOID" AD, -Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski 12, 1000 Skopje, MK, престао је да важи
дана 28.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64574 чији је носилац Александра
(Филип) Лукић, Богдана Шупута бр. 21, 21000 Нови
Сад, RS, престао је да важи дана 28.01.2022. године.
Жиг рег. бр. 64522 чији је носилац Effecta
Solutions doo, Bulevar Zorana Đinđića 117, 4 ulaz, stan
1, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана
28.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64763 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64725 чији је носилац KONCERN
ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA "BAMBI" A.D., Đure Đakovića bb,
Požarevac, RS, престао је да важи дана 02.02.2022.
године.

Жиг рег. бр. 64612 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64726 чији је носилац KONCERN ZA
PROIZVODNJU
I
PROMET
KONDITORSKIH
PROIZVODA "BAMBI" A.D., Đure Đakovića bb, Požarevac,
RS, престао је да важи дана 02.02.2022. године.

Жиг рег. бр. 64611 чији је носилац Privredno
društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva
"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је
да важи дана 25.01.2022. године.

Жиг рег. бр. 64650 чији је носилац SHARP
KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP
CORPORATION, a corporation organized and existing
under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants
of, 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 5908522, JP, престао је да важи дана 02.02.2022. године.
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Жиг рег. бр. 64559 чији је носилац ADOC
d.o.o., Milorada Jovanovića 11, Beograd, RS, престао је
да важи дана 03.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64557 чији је носилац ADOC
d.o.o., Milorada Jovanovića 11, Beograd, RS, престао је
да важи дана 03.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64778 чији је носилац
HERCULES INCORPORATED, Hercules Plaza, 1313
North Market Street , Wilmington, Delaware 198940001, US, престао је да важи дана 03.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64777 чији је носилац JT
International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 03.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64775 чији је носилац JT
International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 03.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64776 чији је носилац JT
International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 03.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64774 чији је носилац JT
International S.A. , 1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva
26, CH, престао је да важи дана 03.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64773 чији је носилац "MONUS"
d.o.o. , Aleksandra Dubčeka 14, 11080 Zemun, Beograd,
RS, престао је да важи дана 04.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 65328 чији је носилац HEMEL
BIOPRODUCT DOO, Kнеза Лазара 2А, Jaгодина, RS,
престао је да важи дана 04.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64906 чији је носилац Братислав
Чабрић, Стевана Синђелића 5/21, 37000 Крушевац,
RS, престао је да важи дана 04.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 65789 чији је носилац Slaven
Moravčević, Bulevar Mihaila Pupina 125, 11070 Novi
Beograd, RS i Matija Vojnović, Resavska 36/15, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 04.02.2022.
године.
Жиг рег. бр. 65216 чији је носилац Slaven
Moravčević, Bulevar Mihaila Pupina 125, 11070 Novi
Beograd, RS i Matija Vojnović, Resavska 36/15, 11000
Beograd, RS, престао је да важи дана 04.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64527 чији је носилац IochpeMaxion S/A, Rua Luigi Galvani, 145, 13° andar, 04575020 São Paulo-SP, BR, престао је да важи дана
04.02.2022. године.
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Жиг рег. бр. 64690 чији је носилац BKG
Ortačka radnja za proizvodnju, izradu i opravke
predmeta od kože i tekstila i za usluge Benak Eržebet i
Benak Zoltan, 24430 Ada, Svetozara Miletića 36, RS,
престао је да важи дана 07.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64691 чији је носилац L.А.B.B.
Group, Đure Jakšića bb, Šid, RS, престао је да важи
дана 07.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 63820 чији је носилац
APATINSKA PIVARA APATIN DOO, 25260 Apatin,
Trg Oslobođenja 5, RS, престао је да важи дана
08.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 65232 чији је носилац Sanch
d.o.o., Radnička bb., 17501 Vranje, RS, престао је да
важи дана 08.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64524 чији је носилац ZMART
SOLUTION doo, Sredačka 11/2, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 08.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64754 чији је носилац Milan
Kliska, Mike Alasa 38, 11000 Beograd, RS, престао је
да важи дана 08.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 63822 чији је носилац
APATINSKA PIVARA APATIN d.o.o., 25260 Apatin,
Trg oslobođenja 5, RS, престао је да важи дана
10.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 63821 чији је носилац APATINSKA
PIVARA APATIN d.o.o., 25260 Apatin, Trg oslobođenja 5,
RS, престао је да важи дана 10.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64526 чији је носилац Cepia, LLC,
121 Hunter Avenue, Suite 103, St. Louis, МО 63124,
US, престао је да важи дана 10.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64525 чији је носилац Cepia, LLC,
121 Hunter Avenue, Suite 103, St. Louis, MO 63124,
US, престао је да важи дана 10.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64494 чији је носилац Wm.
WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue,
60611 Chicago, Illinois, US, престао је да важи дана
10.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64562 чији је носилац Слободан
Николић, 22. октобра 17/2, 11080 Земун, RS, престао
је да важи дана 10.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64538 чији је носилац HRAM 032 PVC
TRADE DOO, Ibarski put bb, 32212 Preljina Čačak, RS,
престао је да важи дана 11.02.2022. године.
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Жиг рег. бр. 64589 чији је носилац Милан
Његован, Темеринска 21, 21000 Нови Сад, RS;
Милана Николић, Темеринска 21, 21000 Нови Сад,
RS i Јован Николић Његован, Темеринска 21, 21000
Нови Сад, RS, престао је да важи дана 11.02.2022.
године.
Жиг рег. бр. 64549 чији је носилац BASF Agro
B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach,
Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, CH, престао је да
важи дана 11.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64581 чији је носилац Издавачко
предузеће "ПРОСВЕТА" акционарско друштво, у
реструктурирању, Чика Љубина 1, 11000 Београд,
RS, престао је да важи дана 11.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 65982 чији је носилац ELBISCO
HOLDING S.A., 21st km Marathonos Ave, GR-19009
Pikermi Attica, GR, престао је да важи дана
14.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64508 чији је носилац ELBISCO
HOLDING S.A., 21st km Marathonos Ave, GR-19009
Pikermi Attica, GR, престао је да важи дана
14.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 63959 чији је носилац Stockton
d.o.o. , Kапетан Мишина 16, 11000 Београд, RS,
престао је да важи дана 15.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64860 чији је носилац SZR
ELCOM Vladimir Ilić, preduzetnik, Žarka Zrenjanina
95, 25255 Karavukovo, RS, престао је да важи дана
15.02.2022. године
Жиг рег. бр. 64682 чији је носилац NEMESTIC
DOO, Gavrila Principa 51/a, 21208 Sremska Kamenica,
RS, престао је да важи дана 11.02.2022. године.
Жиг рег. бр. 64740 чији је носилац ALF
PROMET DOO, Save Maleševa bb, 21241 Kać, RS,
престао је да важи дана 31.01.2022. године.
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of
Entered Changes of Registered Trademarks
16.07.2022. - 15.08.2022. године
Промена имена/адресе
Име или адреса носиоца жига рег. број 11179
промењена је у Citizen Watch Company of America,
Inc. d/b/a Bulova, 350 Fifth Avenue, 29th Floor, New
York, New York 10118, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 15164
промењена је у Citizen Watch Company of America,
Inc. d/b/a Bulova, 350 Fifth Avenue, 29th Floor, New
York, New York 10118, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 15165
промењена је у Citizen Watch Company of America,
Inc. d/b/a Bulova, 350 Fifth Avenue, 29th Floor, New
York, New York 10118, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 17384
промењена је у PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Pentel Co.,Ltd.), 7-2, NIHONBASHI
KOAMI-CHO, CHUO-KU, TOKYO, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 18175
промењена је у Avery Dennison Corporation, 8080
Norton Parkway , Mentor, Ohio 44060, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 19925
промењена је у Sunkist Growers Inc., 27770 N.
Entertainment Drive, Valencia, California 91355, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 20347
промењена је у JANOME Corporation, 1463 HazamaMachi, Hachioji-Shi, Tokyo, JP;
Име или адреса носиоца жига рег. број 23491
промењена је у BMI Group Danmark ApS, Kystvejen
56, 9400 Nørresundby, DK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 26361
промењена је у Avery Dennison Corporation, 8080
Norton Parkway, Mentor, Ohio 44060, US;

Име или адреса носиоца жига рег. број 26961
промењена је у Avery Dennison Corporation, 8080
Norton Parkway, Mentor, Ohio 44060, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 32229
промењена је у Fiskars UK Limited, Wedgwood Drive,
Barlaston, Stoke-on-Trent, Staffordshire ST12 9ER, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 42752
промењена
је
у
DEPARTMENT
STORES
REALISATIONS LIMITED, 2nd Floor, 110 Cannon
Street, London EC4N 6EU, UK;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48100
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48404
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48852
промењена је у ALPHA BANK S.A., 40 Stadiou Street
, Athens (Atina), GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 48853
промењена је у ALPHA BANK S.A. , 40 Stadiou Street
, Athens (Atina), GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56114
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 56414
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 26482
промењена је у Sumitomo Chemical Company, Limited, 27-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 61647
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 26483
промењена је у Sumitomo Chemical Company,
Limited, 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020,
JP;

Име или адреса носиоца жига рег. број 63159
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 63401
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 64589
промењена је у SOKAČE NEW WAY d.o.o. Novi Sad,
Павла Папа 11, 21000 Нови Сад, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65115
промењена је у MONAMI CO., LTD., 17, Songok-ro,
Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, KR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65400
промењена је у Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13,
22310 Шимановци, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65452
промењена је у ELNOS SRBIJA DOO, Мајора Зорана
Радосављевића 372, Земун, Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 65489
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 67968
промењена је у RHODIA OPERATIONS, 9 rue des
Cuirassiers, Immeuble Silex 2 Solvay, 69003 Lyon, FR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 70583
промењена је у ALPHA BANK S.A., 40 Stadiou Street
, Athens (Atina), GR;
Име или адреса носиоца жига рег. број 70635
промењена је у Дејан Р. Јевтић, Љутице Богдана 2,
11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 72212
промењена је у Eurobank Direktna akcionarsko društvo
Beograd, Вука Караџића 10, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 75654
промењена је у Маја Милићевић, Рајских птица 35,
Палилула, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 75947
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65584
промењена је у Creperie Haris Waffle Ice Cream doo ,
Обилићев венац бр.18, 11000 Београд, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75948
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65585
промењена је у YVES SAINT LAURENT Simplified
joint-stock company, 37-39 rue de Bellechasse, 75007
Paris, FR;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75949
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 65642
промењена је у Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13,
22310 Шимановци, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 75950
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;

Име или адреса носиоца жига рег. број 66239
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66368
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 66720
промењена је у Dr. Oetker d.o.o., Вука Караџића 13,
22310 Шимановци, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 67583
промењена је у EXSPEKTA doo, Цара Лазара 13,
11000 Београд, RS;
186

Име или адреса носиоца жига рег. број 75961
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 75962
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 76017
промењена
је
у
BEOHEMIJA
DOO
ZA
PROIZVODNJU,
TRGOVINU
I
USLUGE
ZRENJANIN, Панчевачка 84, Зрењанин, RS;
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Име или адреса носиоца жига рег. број 76368
промењена је у Avery Dennison Corporation, 8080
Norton Parkway , Mentor, Ohio 44060, US;

За жиг бр. 17640 извршен је пренос на ZF
Services UK Limited, Abbeyfield Road , Lenton,
Nottingham NG7 2SX, GB;

Име или адреса носиоца жига рег. број 76869
промењена је у Avery Dennison Corporation, 8080
Norton Parkway , Mentor, Ohio 44060, US;

За жиг бр. 18228 извршен је пренос на Obala
Grupa d.o.o., Blizanci 188A, Čitluk, BA;

Име или адреса носиоца жига рег. број 77553
промењена је у RHEI LIFE doo Beograd, Београдског
батаљона 4, 11000 Београд, RS;
Име или адреса носиоца жига рег. број 79112
промењена је у Principia Biopharma Inc., 55 Corporate
Drive, Bidgewater, New Jersey 08807, US;
Име или адреса носиоца жига рег. број 80491
промењена
је
у HACINT
INTELLIGENCE
TECHNOLOGY CO., LTD, NO. 396 BOHAI ROAD,
ECONOMIC
AND
TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT ZONE, HEREBI CITY, HENAN
PROV., CN;

За жиг бр. 30681 извршен је пренос на ZF
Services UK Limited, Abbeyfield Road , Lenton,
Nottingham NG7 2SX, GB;
За жиг бр. 32229 извршен је пренос на WWRD
UNITED KINGDOM, Ltd., Wedgwood Drive,
Barlaston, Stoke-on-Trent, Staffordshire ST12 9ER, UK;
За жиг бр. 34267 извршен је пренос на ZF
Services UK Limited, Abbeyfield Road , Lenton,
Nottingham NG7 2SX, GB;
За жиг бр. 42752 извршен је пренос на
DEBENHAMS.COM ONLINE LIMITED, 49-51 Dale
Street, Manchester, M1 2HF, UK;

Име или адреса носиоца жига рег. број 80994
промењена је у RHEI LIFE doo Beograd, Београдског
батаљона 4, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 64097 извршен је пренос на CDC
CANADA 4 L.P., 8400 av. Du Cirque, H1Z 4M6,
Montreal, Quebec , CA;

Име или адреса носиоца жига рег. број 82651
промењена је у Principia Biopharma Inc., 55 Corporate
Drive, Bidgewater, New Jersey 08807, US;

За жиг бр. 64589 извршен је пренос на Милан
Његован, Темеринска 21, 21000 Нови Сад, RS;
Милана Николић, Темеринска 21, 21000 Нови Сад,
RS and Јован Николић Његован, Темеринска 21,
21000 Нови Сад, RS;

Промена пренос права
За жиг бр. 8023 извршен је пренос на Crane
Holdings, Co.,, 100 First Stamford Place, Stamford,
Connecticut, 06902, US;
За жиг бр. 11179 извршен је пренос на Citizen
Watch Company of America, Inc., 350 Fifth Avenue,
29th Floor, New York, New York 10118, US;
За жиг бр. 15164 извршен је пренос на Citizen
Watch Company of America, Inc., 350 Fifth Avenue,
29th Floor, New York, New York 10118, US;
За жиг бр. 15165 извршен је пренос на Citizen
Watch Company of America, Inc., 350 Fifth Avenue,
29th Floor, New York, New York 10118, US;
За жиг бр. 15979 извршен је пренос на Orifarm
Generics Holding A/S, Energivej 15, Lindved, 5260
Odense S, DK;
За жиг бр. 17639 извршен је пренос на ZF
Services UK Limited, Abbeyfield Road , Lenton,
Nottingham NG7 2SX, GB;
ЗИС / RS / IPO

За жиг бр. 70635 извршен је пренос на
"ALEKSANDAR
MILANOVIĆ
PREDUZETNIK
UGOSTITELJSKA RADNJA SPORT CAFFE 365
BEOGRAD", Џона Кенедија 18а, 11000 Београд, RS;
За жиг бр. 72212 извршен је пренос на
Eurobank akcionarsko društvo Beograd, Вука Караџића
10, 11000 Београд, RS;
За жиг бр. 77719 извршен је пренос на Corteva
Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
IN 46268, US;
За жиг бр. 78498 извршен је пренос на
Preduzeće za proizvodnju zdrave hrane i unutrašnju i
spoljnu trgovinu Konsekvenca doo Beograd Zemun,
Батајнички друм 23, 11080 Земун, RS;
За жиг бр. 78517 извршен је пренос на
Preduzeće za proizvodnju zdrave hrane i unutrašnju i
spoljnu trgovinu Konsekvenca doo Beograd Zemun,
Батајнички друм 23, 11080 Земун, RS;
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За жиг бр. 79265 извршен је пренос на
"Sinadu" d.o.o. Beograd - Novi Beograd, Булевар
Михајла Пупина број 10з, 11070 Београд-Нови
београд, RS;

За жиг бр. 78174 уписана је лиценца на
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МАРКЕТИНГ, ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ ЗВЕЗДА ФОРЕВЕР ДОO БЕОГРАД
, Љутице Богдана 1а, 11000 Београд, RS;

За жиг бр. 81109 извршен је пренос на GOLD
DUST DOO, Косте Абрашевића 20/1, 21000 Нови
Сад,
RS
and
REAL
FEEL
DOO
, Светозара Марковића 31, 21410, Футог, RS;

Упис залоге

За жиг бр. 81684 извршен је пренос на GOLD
DUST DOO, Косте Абрашевића 20/1, 21000 Нови
Сад, RS and REAL FEEL DOO, Светозара Марковића
31, 21410 , Футог, RS;
За жиг бр. 81858 извршен је пренос на Mondo
INC d.o.o., Обилићев венац 4, Београд, RS and
Udruženje građana Beofest, Браће Југовић бр. 3,
Београд-Стари Град, RS;
Упис лиценци
За жиг бр. 78172 уписана је лиценца на
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МАРКЕТИНГ, ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ ЗВЕЗДА ФОРЕВЕР ДОO БЕОГРАД,
Љутице Богдана бр. 1а, 11000 Београд, RS;

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;

За жиг бр. 78173 уписана је лиценца на
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МАРКЕТИНГ, ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ ЗВЕЗДА ФОРЕВЕР ДОO БЕОГРАД
, Љутице Богдана 1а, RS;
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА
ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /
Gazzete OMPI des marques internationales
WIPO Gazette of International Marks
Број 22/2022 - 25/2022 (16.06.2022. – 07.07.2022.)

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ
Filed International Trademarks
(111) 1671181
(151) 25.04.2022
(540)

Metal Cooling
(732) SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
(511) 11
(111) 1671196
(151) 08.06.2022
(540)

SAINT NOIR
(732) Sovereign Brands,
L.L.C.
(511) 33
(111) 1671239
(151) 11.05.2022
(540)

(732) Wienerberger AG
(511) 19
(111) 1671331
(151) 17.12.2021
(540)

(732) S&P DJI
NETHERLANDS B.V.
(511) 35 36
(111) 1671333
(151) 17.12.2021
(540)

US 500
(732) S&P DJI
NETHERLANDS B.V.
(511) 35 36
(111) 1671334
(151) 20.12.2021
(540)

Quantum Analyzed
Frequencies
(732) Healy International
AG
(511) 09 10 44
(111) 1671282
(151) 22.04.2022
(540)

KONTI

ЗИС / RS / IPO

(732) G-Core Innovations
S.à.r.l
(511) 09 35 38 42

(111) 1671615
(151) 15.03.2022
(540)
(732) Drustvo za
hotelierstvo, trgovija i
uslugi TROKADERO
INTERNACIONAL
DOOEL Tetovo
(511) 32
(111) 1671481
(151) 09.06.2022
(540)

(732) Midea Group Co.,
Ltd.
(511) 09 42
(111) 1671670
(151) 31.05.2022
(540)

STORYBUS

(732) AMB SARL
(511) 33

(732) Truebook Sinsago
Co., Ltd.
(511) 38

(111) 1671500
(151) 06.04.2022
(540)

(111) 1671672
(151) 15.04.2022
(540)

(111) 1671430
(151) 25.05.2022
(540)

(732) Honor Device Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1671688
(151) 03.05.2022
(540)

(732) Fox Head, Inc.
(511) 09 25
(111) 1671468
(151) 19.05.2022

(111) 1671519
(151) 10.06.2022
(540)

(732) Flexpro Guangzhou
Sports Technology Co.LTD
(511) 25 28

US 30

(732) Ahold Delhaize
Licensing Sàrl
(511) 33
(111) 1671261
(151) 05.04.2022
(540)

(540)

USBFTV
(732) Chivas Holdings (IP)
Limited
(511) 33

(732) AMPHENOL
CORPORATION
(511) 09
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(111) 1671691
(151) 12.04.2022
(540)

(540)

(540)

NINTENDO

(732) KORONARAY
EUROPE LTD
(511) 36
(111) 1671692
(151) 12.04.2022
(540)

(540)

(732) KORONAPAY
EUROPE LTD
(511) 36
(111) 1671787
(151) 12.04.2022
(540)

(732) Xiaodao Science and
Technology Corp.
(511) 12

(732) Nintendo Co., Ltd.
(511) 03 05 09 11 14 16
18 20 21 24 25 27 28
29 30 32 35 38 41

(111) 1671860
(151) 25.03.2022
(540)

(111) 1671984
(151) 13.05.2022
(540)

SHUDOGG
(732) SuperPlastic, Inc.
(511) 41
(111) 1671883
(151) 25.01.2022
(540)

(732) KORONAPAY
EUROPE LTD
(511) 36
(111) 1671701
(151) 31.05.2022
(540)

PETER COOK
(732) PEPCO Poland Sp. z
o.o.
(511) 07 11
(111) 1671702
(151) 31.05.2022
(540)

(732) KORONAPAY
EUROPE LTD
(511) 36
(111) 1671798
(151) 11.05.2022
(540)

(732) Yiwu Baituan
Commodities Co., LTD
(511) 21

(111) 1671990
(151) 28.02.2022
(540)

UrbanRebel
(732) Futternapf
Tiernahrung Vertriebs
GmbH
(511) 01 03 05 31 35
(111) 1671913
(151) 24.03.2022
(540)

(732) PEPCO Poland Sp. z
o.o.
(511) 08 10 21 24 25 28
(111) 1671731
(151) 02.06.2022
(540)

TYLOLFEN HOT

(111) 1671821
(151) 08.12.2021
(540)

(111) 1672013
(151) 18.11.2021
(540)

(111) 1672030
(151) 20.12.2021
(540)

MILLE MIGLIA
(732) TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
(511) 12 27
(111) 1671919
(151) 04.05.2022
(540)

(732) ULKAR KİMYA
SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 05

(732) MNT TANI VE
TEDAVİ MERKEZLERİ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 44

(732) AMPHENOL
CORPORATION
(511) 09

(111) 1671784
(151) 12.04.2022

(111) 1671848
(151) 18.04.2022

(111) 1671924
(151) 11.04.2022
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(732) SEAT, S.A.
(511) 09 12 27 41

(732) BENS
CONSULTING d.o.o.
(511) 35 38 41 42 45

(111) 1671805
(151) 13.06.2022
(540)

(732) WINSTARS
TECHNOLOGY LTD
(511) 09

(732) Hacker Pschorr Bräu
GmbH
(511) 32 43

(732) AUTOMOBILE
CLUB DI BRESCIA
(511) 01 05
(111) 1672032
(151) 11.11.2021
(540)

USB3FTV
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(732) Kaufland Dienstleistung
GmbH & Co. KG
(511) 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 34 35 36 38
39 40 41 42 43 44
(111) 1672064
(151) 14.02.2022
(540)

MindScience
(732) Huawei Technologies
Co., Ltd.
(511) 09 12 42
(111) 1672084
(151) 01.03.2022
(540)

MOTIP
(732) Motip Dupli B.V.
(511) 01 02 03 04 06
(111) 1672131
(151) 17.03.2022
(540)

(732) PETKİM
PETROKİMYA HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 01 03 04
(111) 1672165
(151) 27.04.2022
(540)

AIR BLUSH
(732) Bora Creations S.L.
(511) 03
(111) 1672227
(151) 22.06.2022
(540)

(732) Otkrytoe aktsionernoe
obshchestvo
«Beryozastroymaterialy»
(511) 19 21 35
(111) 1672290
(151) 11.05.2022
(540)

AUVON
(732) Shenzhen Yuwen ECommerce Co., Ltd.
(511) 10
(111) 1672291
(151) 22.04.2022
(540)

(732) GUANGZHOU
HUIHUANG
ELECTRONICS CO., LTD.
(511) 09
(111) 1672320
(151) 06.04.2022
(540)

ARTELEA
(732) Zumtobel Lighting
GmbH
(511) 09 11 42

Ж
(540)

SNOWKER
(732) Willy Bogner GmbH
& Co.
Kommanditgesellschaft auf
Aktien
(511) 25

(111) 1672521
(151) 27.12.2021
(540)

(111) 1672462
(151) 22.06.2022
(540)

(732) Huawei Technologies
Co., Ltd.
(511) 09 12 42

Holy Ghost
(732) Sovereign Brands,
L.L.C.
(511) 33
(111) 1672468
(151) 17.06.2022
(540)

(732) GOODWE
TECHNOLOGIES CO.,
LTD.
(511) 09
(111) 1672496
(151) 24.01.2022
(540)

(111) 1672404
(151) 13.01.2022
(540)

(111) 1672410
(151) 20.12.2021
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09 37 42

(732) A.t.p. Srl Avanzate
tecnologie plastiche
(511) 17

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

(111) 1672450
(151) 25.05.2022

ЗИС / RS / IPO

JUBRYTON
(732) ACADIA
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05 35 42 44
(111) 1672533
(151) 23.02.2022
(540)

DAYBUE
(732) ACADIA
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05 35 42 44
(111) 1672534
(151) 23.02.2022
(540)

(111) 1672554
(151) 24.03.2022
(540)

(111) 1672497
(151) 16.01.2022
(540)

PLUVIO TAPE

(732) Best in Parking &
Real Estate AG
(511) 09 36 37 38 39 42

(111) 1672532
(151) 23.02.2022
(540)

(732) ACADIA
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05 35 42 44

HONOR Smart
Space

(111) 1672244
(151) 25.03.2022
(540)

HarmonySpace

YULINXUS

X-NAVE
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 38 41 42

(732) POSLOVNI SISTEM
MERCATOR, d.d.
(511) 29 30 32 35

(111) 1672519
(151) 07.12.2021
(540)

(732) Henan Shuanghui
Investment & Development
Co., Ltd.
(511) 29 30
(111) 1672566
(151) 05.04.2022
(540)

FOCUS
(732) HELL ENERGY
Magyarország Kft.
(511) 32
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(111) 1672658
(151) 12.01.2022
(540)

ARROW
(732) Arrow Home Group
Co., Ltd.
(511) 06 20 21
(111) 1672682
(151) 21.04.2022
(540)

APRYL
(732) Oviavo GmbH
(511) 35 36 38 41 42 44
(111) 1672744
(151) 19.07.2021
(540)

M SOSESKA
(732) POSLOVNI SISTEM
MERCATOR, d.d.
(511) 09 16 25 28 29 30
31 32 33 35 38 39 41
42 43
(111) 1672749
(151) 03.03.2022
(540)

SEA SHEPHERD
(732) Sea Shepherd
Conservation Society
(511) 35 42
(111) 1672757
(151) 04.04.2022
(540)

(732) LKW WALTER
Internationale
Transportorganisation AG
(511) 36 39
(111) 1672766
(151) 01.06.2022
(540)

Nextaro
(732) sfm medical devices
GmbH
(511) 10
(111) 1672786
(151) 08.06.2022
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(540)

(732) AMB SARL
(511) 33
(111) 1672797
(151) 17.06.2022
(540)

(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05
(111) 1672896
(151) 06.04.2022
(540)

BP
(732) Sandvik Mining and
Construction Australia
(Production/Supply) Pty Ltd
(511) 07
(111) 1672818
(151) 07.04.2022
(540)

TALEA
(732) TERREAL
HOLDING
(511) 19
(111) 1672819
(151) 28.04.2022
(540)

ELEVATE
(732) Holcim AG
(511) 01 02 17 19 37
(111) 1672825
(151) 06.05.2022
(540)

PAT AUSTIN
(732) David Austin Roses
Limited
(511) 31

(732) Navasard Limited
(511) 41 42
(111) 1672955
(151) 21.06.2022
(540)

(732) Joint Stock Company
"APREL"
(511) 03
(111) 1672975
(151) 22.06.2022
(540)

(732) HANGZHOU ULIKE
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 08 11
(111) 1672976
(151) 22.06.2022
(540)

(111) 1672842
(151) 05.05.2022
(540)
(732) HANGZHOU ULIKE
TECHNOLOGY CO., LTD.
(511) 21
(732) Zhejiang Jiarui
Machinery Co.,Ltd
(511) 07
(111) 1672874
(151) 13.04.2022
(540)

SWP MUVON

(111) 1673007
(151) 10.01.2022
(540)

(732) ANTAI
TECHNOLOGY CO.,LTD
(511) 09
(111) 1673027
(151) 12.05.2022

(540)

HMTM
(732) TauRx Therapeutics
Ltd.
(511) 05
(111) 1673035
(151) 18.05.2022
(540)

(732) Helfy d.o.o.
(511) 38 41 42
(111) 1673049
(151) 15.06.2022
(540)

ONE TOUCH
FRESH
(732) Dart Industries Inc.
(511) 21
(111) 1673057
(151) 28.06.2022
(540)

CorArt Protect
(732) Bausch Health Ireland
Limited
(511) 05
(111) 1673058
(151) 28.06.2022
(540)

ArtFluid
(732) Bausch Health Ireland
Limited
(511) 05
(111) 1673102
(151) 25.01.2022
(540)

(732) Obshchestvo s
ogranichennoy
otvetstvennostyu
«Parafarm»
(511) 05
(111) 1673108
(151) 10.03.2022
(540)

ЗИС / RS / IPO
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(732) DR.
S.CHANDRALEKHA,
TRADING AS: M/s.
ISWARYA FERTILITY
CENTRE
(511) 44
(111) 1673113
(151) 02.05.2022
(540)

(732) Navasard Limited
(511) 35 41 42
(111) 1673114
(151) 02.05.2022
(540)

(111) 1673143
(151) 24.02.2022
(540)

(111) 1673116
(151) 02.05.2022
(540)

(732) Navasard Limited
(511) 35 41 42
(111) 1673129
(151) 11.11.2021
(540)

(732) INSIFA 6
VELLEZERIT SHPK
(511) 30 32 43
(111) 1673137
(151) 02.03.2022
(540)

(732) Hangzhou
Oxyhydrogen E-commerce
Co., Ltd.
(511) 08 21

ЗИС / RS / IPO

(111) 1673189
(151) 06.02.2022
(540)

(540)

INGUARD
(732) INPACS GmbH
(511) 09 10 25
(111) 1673145
(151) 24.05.2022
(540)

(732) INABA SHOKUHIN
CO., LTD.
(511) 31
(111) 1673147
(151) 22.04.2022
(540)

(732) DELL'ORTO S.p.A.
(511) 07 09
(732) Navasard Limited
(511) 35 41 42

Ж

(111) 1673186
(151) 06.02.2022
(540)

Trendyol Young
(732) DSM GRUP
DANIŞMANLIK
İLETİŞİM VE SATIŞ
TİCARET A.Ş.
(511) 25 35

(732) DSM GRUP
DANIŞMANLIK
İLETİŞİM VE SATIŞ
TİCARET A.Ş.
(511) 25 35

(732) MAVIVE S.P.A.
(511) 03

(111) 1673190
(151) 06.02.2022
(540)

(111) 1673396
(151) 02.05.2022
(540)

(732) DSM GRUP
DANIŞMANLIK
İLETİŞİM VE SATIŞ
TİCARET A.Ş.
(511) 25 35
(111) 1673191
(151) 06.02.2022
(540)

(732) DSM GRUP
DANIŞMANLIK
İLETİŞİM VE SATIŞ
TİCARET A.Ş.
(511) 25 35
(111) 1673228
(151) 17.06.2022
(540)

(111) 1673403
(151) 03.05.2022
(540)

VAPALZY
(732) Novartis AG
(511) 05
(111) 1673421
(151) 04.05.2022
(540)

USBFIELD
(732) AMPHENOL
CORPORATION
(511) 09

(111) 1673187
(151) 06.02.2022
(540)

(732) DSM GRUP
DANIŞMANLIK
İLETİŞİM VE SATIŞ
TİCARET A.Ş.
(511) 25 35

(732) Navasard Limited
(511) 35 41 42

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

(111) 1673430
(151) 26.05.2022
(540)

(111) 1673289
(151) 03.03.2022
(540)

(111) 1673188
(151) 06.02.2022
(540)

(732) DSM GRUP
DANIŞMANLIK
İLETİŞİM VE SATIŞ
TİCARET A.Ş.
(511) 25 26 35

(732) Henkel AG & Co.
KGaA
(511) 03

(732) Van Pur S.A.
(511) 32

(111) 1673308
(151) 04.05.2022

(111) 1673432
(151) 10.02.2022
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Ж
(540)

(540)

(540)

(540)

SHI
(732) TONGWEI GROUP
CO., LTD.
(511) 04 09 11

(732) PJSC «GAZPROM»
(511) 09 36 42

(111) 1673442
(151) 29.04.2022
(540)

(111) 1673710
(151) 22.03.2022
(540)

(732) SHI International
Corp.
(511) 09
(111) 1673823
(151) 25.05.2022
(540)

(732) Pazu Games Ltd
(511) 09 28 41
(111) 1673851
(151) 13.05.2022
(540)

(732) Plan B doo
(511) 32 33
(111) 1673513
(151) 24.02.2022
(540)

(732) Shenzhen Pudu
Technology Co., Ltd.
(511) 07 12
(111) 1673542
(151) 18.05.2022
(540)

(732) TEZKİM
TARIMSAL KİMYA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 01 35
(111) 1673603
(151) 09.06.2022
(540)

MYDINO
(732) Dinolift Oy
(511) 07 09 37 41

(732) PJSC «GAZPROM»
(511) 09 36 42
(111) 1673745
(151) 13.04.2022
(540)

(732) Novartis AG
(511) 05
(111) 1673757
(151) 22.06.2022
(540)
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(732) L'OREAL
(511) 03
(111) 1673825
(151) 11.04.2022
(540)

(732) PAMİR ELEKTRİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
(511) 11

(732) ROKA SARA KATI
(511) 35

(111) 1673791
(151) 20.05.2022
(540)

(111) 1673893
(151) 06.02.2022
(540)

(732) OLAM
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 29 30 31
(111) 1673827
(151) 16.06.2022
(540)

M&M'S FOR ALL
FUNKIND

(111) 1673709
(151) 22.03.2022

(111) 1673877
(151) 11.05.2022
(540)

AVZIVI

(111) 1673644
(151) 21.06.2022
(540)

(732) Mars, Incorporated
(511) 30

(732) BİRİKİM KALIP
YAPI ÜRÜNLERİ VE
MAKİNA SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 06

FERAK

(732) Wiip technology
d.o.o.
(511) 09 34

(732) Saft Ferak a.s.
(511) 09

(111) 1673809
(151) 20.06.2022

(111) 1673836
(151) 19.05.2022

(732) DSM GRUP
DANIŞMANLIK
İLETİŞİM VE SATIŞ
TİCARET A.Ş.
(511) 25 35
(111) 1673901
(151) 13.04.2022
(540)

SWP RESPISUN

ЗИС / RS / IPO
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(732) SUN WAVE
PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED
(511) 05 10
(111) 1673930
(151) 06.04.2022
(540)

(732) ConvaTec Inc.
(511) 10
(111) 1673968
(151) 06.05.2022
(540)

NEMIROFF
BITTMEISTER

(732) Protherm Production
s.r.o.
(511) 09 11 38
(111) 1674062
(151) 22.03.2022
(540)

HMTX
(732) TauRx Therapeutics
Ltd.
(511) 05
(111) 1673985
(151) 01.06.2022
(540)

(111) 1673987
(151) 01.06.2022
(540)

(732) Takko Holding GmbH
(511) 14 18 25 35

(111) 1674127
(151) 17.05.2022
(540)

(111) 1674311
(151) 18.05.2022
(540)

ALMA CAREER
(732) Alma Career Oy
(511) 35

(732) SAVENCIA SA
(511) 29 30
(111) 1674204
(151) 08.04.2022
(540)

(111) 1674128
(151) 15.06.2022
(540)

(732) Doc-Bibawo A/S
(511) 05
(111) 1674130
(151) 15.06.2022
(540)

(732) TAU SRL
(511) 07 09

(732) CÜNO TEKSTİL
KONFEKSİYON SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 25 35

(111) 1674240
(151) 23.05.2022
(540)

(111) 1674318
(151) 30.05.2022
(540)

F007
(732) Agronaturalis Limited
(511) 05
(111) 1674241
(151) 04.05.2022
(540)

(732) Doc-Bibawo A/S
(511) 05

Jean Pascal
Premium
(732) Takko Holding GmbH
(511) 14 18 25 35
(111) 1674242
(151) 04.05.2022
(540)

(732) KİNG PAZARLAMA
VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 07 08 11
(111) 1674328
(151) 08.03.2022
(540)

Magic OS
(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1674338
(151) 26.05.2022
(540)

(732) Doc-Bibawo A/S
(511) 05
(111) 1674169
(151) 24.03.2022
(540)

NEUROSPECT

ЗИС / RS / IPO

(540)

(732) TeleSign Corporation
(511) 09 38 42

(111) 1674131
(151) 15.06.2022
(540)

(732) Protherm Production
s.r.o.
(511) 09 11 38

(732) Drustvo za
proizvodstvo, trgovija i
uslugi ASPEKTUS
FARMA DOO eksportimport s.Bunardjik, Ilinden
(511) 05 35
(111) 1674181
(151) 08.04.2022
(540)

(732) Nemiroff Intellectual
Property Establishment
(511) 33 35
(111) 1673971
(151) 12.05.2022
(540)

Ж

(732) Takko Holding GmbH
(511) 14 18 25 35
(111) 1674243
(151) 04.05.2022

195

Гласник интелектуалне својине 2022/8
Intellectual Property Gazette 2022/8

Ж
(732) Individual
entrepreneur Morgunov
Leonid Grigor'evich
(511) 03 21 24

(540)

(111) 1674358
(151) 07.04.2022
(540)

(732) Fresenius Medical
Care Deutschland GmbH
(511) 10

IONOS
(732) IONOS SE
(511) 09 35 38 42 45
(111) 1674360
(151) 01.04.2022
(540)

NEWWORK SPOT
(732) Rainer Gläß
(511) 09 42

(540)

MASSIMO DUTTI

(111) 1674439
(151) 02.02.2022
(540)

(111) 1674379
(151) 17.12.2021
(540)

KEYAVI

(111) 1674513
(151) 19.04.2022
(540)

ARLO

ENVU
(732) ENVIRONMENTAL
SCIENCE U.S. INC.
(511) 01 05 09 42 44
(111) 1674641
(151) 01.06.2022
(540)

(732) Verisure Sàrl
(511) 09 11 38 42 45
(111) 1674450
(151) 11.05.2022
(540)

(111) 1674377
(151) 01.06.2022
(540)

(732) Japan Tobacco Inc.
(511) 34

(732) GRUPO MASSIMO
DUTTI, S.A.
(511) 04

(111) 1674628
(151) 23.05.2022
(540)

(732) AGC Inc.
(511) 01 17
(111) 1674568
(151) 19.08.2021
(540)

(732) CALZATURIFICIO
SKANDIA S.p.A.
(511) 09 18 25
(111) 1674456
(151) 24.03.2022
(540)

(732) GRATİS İÇ VE DIŞ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03 05 35
(111) 1674569
(151) 19.08.2021
(540)

(732) TÜRKİYE TURİZM
TANITIM VE
GELİŞTİRME AJANSI
(511) 35 39
(111) 1674717
(151) 07.06.2022
(540)

(732) Keyavi Data Corp.
(511) 09 42
(111) 1674380
(151) 21.12.2021
(540)

NICKY CHEF
ABSORB
(732) SOFFASS S.P.A.
(511) 16
(111) 1674390
(151) 01.04.2022
(540)

Extra Catch
(732) adp Merkur GmbH
(511) 09 28
(111) 1674417
(151) 24.05.2022
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(732) Henan Shuanghui
Investment & Development
Co., Ltd.
(511) 29 30
(111) 1674463
(151) 20.06.2022
(540)

MICROLYTE
(732) Waterdrop
Microdrink GmbH
(511) 05 32
(111) 1674480
(151) 26.04.2022

(732) GRATİS İÇ VE DIŞ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03 05 21 35
(111) 1674572
(151) 29.11.2021
(540)

HALEON
(732) GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare (UK)
IP Limited
(511) 03 05 09 10 21 29
30 32 35 36 41 42 44

(732) IWI AG
(511) 03 05 21
(111) 1674749
(151) 04.04.2022
(540)

(732) TWENTY FOUR
SEVEN FASHION LTD
(511) 25 35
(111) 1674761
(151) 11.06.2022

ЗИС / RS / IPO
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(540)

StormMove
(732) H & M Hennes &
Mauritz AB
(511) 24 25

(732) Shenzhen Tecbot
Intelligent Robot Co., Ltd.
(511) 07 09
(111) 1674877
(151) 26.05.2022
(540)

(111) 1674762
(151) 11.06.2022
(540)

SoftMove
(732) H & M Hennes &
Mauritz AB
(511) 24 25
(111) 1674763
(151) 11.06.2022
(540)

(111) 1674878
(151) 26.05.2022
(540)

(732) Robert Bosch Power
Tools GmbH
(511) 07 11
(111) 1674851
(151) 20.06.2022
(540)

(111) 1674936
(151) 03.05.2022
(540)

(111) 1674899
(151) 27.01.2022
(540)

GENCELL
(732) Gencell Ltd
(511) 07 09 37
(111) 1674901
(151) 27.06.2022
(540)

(732) Michael Ponnath
(511) 29 30 32 35 43

(732) Michael Ponnath
(511) 29 30 32 35 43
(111) 1674940
(151) 02.06.2022
(540)

TYLOL HOT
(732) ULKAR KİMYA
SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 05
(111) 1674943
(151) 09.06.2022
(540)

(111) 1674858
(151) 24.02.2022
(540)

(732) Mondu GmbH
(511) 35 36 42
(111) 1674909
(151) 30.05.2022
(540)

TREQANA
(732) Hermann Hartje KG
(511) 12
(111) 1674966
(151) 06.07.2022
(540)

ANTIQA
(732) Hermann Hartje KG
(511) 12
(111) 1674967
(151) 06.07.2022
(540)

UTILYON
(732) Hermann Hartje KG
(511) 12

AVYON
(732) Hermann Hartje KG
(511) 12
(732) CON.TACT
Worldwide Match GmbH
(511) 09 45
(111) 1674957
(151) 24.06.2022
(540)

UNIFIED
(732) LUXESS GmbH
(511) 03

ЗИС / RS / IPO

(111) 1674965
(151) 06.07.2022
(540)

(111) 1674968
(151) 06.07.2022
(540)

(111) 1674934
(151) 25.03.2022
(540)

MONDU

(732) Hermann Hartje KG
(511) 12

(732) Hermann Hartje KG
(511) 12

(732) Shenzhen Wenjoy
Technology Co.,Ltd.
(511) 09

(732) HALEWOOD
INTERNATIONAL
BRANDS LIMITED
(511) 33

SCALYO

FYLGRAN

Ponnath
(732) Fémalk Zrt.
(511) 06

(111) 1674963
(151) 06.07.2022
(540)

(111) 1674964
(151) 06.07.2022
(540)

(111) 1674937
(151) 03.05.2022
(540)

(732) H & M Hennes &
Mauritz AB
(511) 24 25

JetBreeze

(732) CHINA NATIONAL
HEAVY DUTY TRUCK
GROUP CO., LTD.
(511) 12

(732) Fémalk Zrt.
(511) 06

DryMove

(111) 1674768
(151) 24.06.2022
(540)

Ж

(111) 1674969
(151) 06.07.2022
(540)

MANOC
(732) Hermann Hartje KG
(511) 12
(111) 1674970
(151) 06.07.2022
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Ж
(540)

VELOA
(732) Hermann Hartje KG
(511) 12
(111) 1674992
(151) 12.03.2022
(540)

IMPRUS
(732) Albaugh tovarna
kemičnih izdelkov d.o.o.
(511) 01 05
(111) 1674993
(151) 12.03.2022
(540)

ACENTIN
(732) Albaugh tovarna
kemičnih izdelkov d.o.o.
(511) 01 05
(111) 1674994
(151) 12.03.2022
(540)

ANTEVA
(732) Albaugh tovarna
kemičnih izdelkov d.o.o.
(511) 01 05
(111) 1674995
(151) 12.03.2022
(540)

(111) 1674998
(151) 12.03.2022
(540)

AMMARI
(732) Albaugh tovarna
kemičnih izdelkov d.o.o.
(511) 01 05
(111) 1674999
(151) 12.03.2022
(540)

PREDENTIA
(732) Albaugh tovarna
kemičnih izdelkov d.o.o.
(511) 01 05

(111) 1675095
(151) 25.02.2022
(540)

ROBERTO
BRAVO
(732) MOTİF
KUYUMCULUK SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 03 09 14 25 35

(111) 1675049
(151) 03.05.2022
(540)

(732) CGP (WUHU)
SEALING CO., LTD.
(511) 07 12
(111) 1675194
(151) 17.12.2021
(540)

(732) SC DIACONU
AGRIPLANT SRL
(511) 25 35
(111) 1675147
(151) 26.10.2021
(540)
(732) Keyavi Data Corp.
(511) 09 42
(111) 1675215
(151) 24.02.2022
(540)

AXENTUM
(732) Albaugh tovarna
kemičnih izdelkov d.o.o.
(511) 01 05

(732) Michael Ponnath
(511) 29 30 32 35 43

(111) 1674996
(151) 12.03.2022
(540)

(111) 1675082
(151) 20.05.2022
(540)

ELIXTA

JIDU

(732) Albaugh tovarna
kemičnih izdelkov d.o.o.
(511) 01 05

(732) SHANGHAI JIDU
AUTOMOBILE CO., LTD.
(511) 12

(111) 1674997
(151) 12.03.2022
(540)

(111) 1675090
(151) 14.04.2022
(540)

DOSAVO
(732) Albaugh tovarna
kemičnih izdelkov d.o.o.
(511) 01 05

198

(111) 1675170
(151) 17.05.2022
(540)

(111) 1675103
(151) 12.01.2022
(540)

(111) 1675041
(151) 02.04.2022
(540)

(732) Jinan Zhenwei
Security Technology
Development Co., Ltd.
(511) 06

(732) PAVO CAPITAL
JOINT STOCK
COMPANY
(511) 05

MOUNTAIN
DREAMS
(732) Heidi Chocolat Suisse SA
(511) 05 30 35

(732) International
Association of Financial
Executives Institutes
(IAFEI)
(511) 35 41 42
(111) 1675153
(151) 16.12.2021
(540)

BOLT
(732) Bolt Technology OÜ
(511) 12
(111) 1675161
(151) 30.11.2021
(540)

MOVINAVIR

(732)
ITALPRESSEGAUSS
S.P.A.
(511) 07 09 37 40 42
(111) 1675226
(151) 11.04.2022
(540)

MAXIM
(732) MAXIM MEDIA
INC.
(511) 41
(111) 1675242
(151) 26.05.2022

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(540)

(732) MAX EUROPE
EOOD
(511) 09 11 12 25 35 37
(111) 1675250
(151) 10.05.2022
(540)

XPU TURBO
(732) Huawei Technologies
Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1675272
(151) 21.06.2022
(540)

(732) EPIO Corporation
(511) 35
(111) 1675283
(151) 04.04.2022
(540)

BURNING
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1675295
(151) 09.06.2022
(540)

(540)

(111) 1675315
(151) 02.05.2022
(540)

MACROLUX
(732) STABILIT SUISSE
SA
(511) 17 19
(111) 1675329
(151) 08.10.2021

ЗИС / RS / IPO

(111) 1675487
(151) 06.05.2022
(540)

CLIMATE
STATION

G Mold

(732) Sony Interactive
Entertainment Europe
Limited
(511) 09 38 41 42
(111) 1675331
(151) 20.04.2022
(540)

COBUS VEGA
(732) COBUS Industries
GmbH
(511) 12 37 39
(111) 1675335
(151) 27.05.2022
(540)

(732) Tronios Group
International B.V.
(511) 09 15
(111) 1675345
(151) 02.03.2022
(540)

(732) Gühring KG
(511) 07
(732) Bionoto
(511) 05
(111) 1675415
(151) 27.04.2022
(540)

SOCLASS
(732) Strategy Object
EOOD
(511) 09 42
(111) 1675417
(151) 06.07.2022
(540)

PARCOURS
(732) Hermann Hartje KG
(511) 12
(111) 1675463
(151) 22.06.2022
(540)

(111) 1675498
(151) 06.06.2022
(540)

Pusher
(732) Joint stock company
"Obninskorgsintez"
(511) 03
(111) 1675510
(151) 27.05.2022
(540)

(732) Tronios Group
International B.V.
(511) 09
(111) 1675517
(151) 08.03.2022
(540)

RIDA
(732) Mirka Ltd
(511) 03 07 08

(732) R-Biopharm AG
(511) 09

(111) 1675521
(151) 07.04.2022
(540)

(111) 1675384
(151) 12.04.2022
(540)

(732) Kia Corporation
(511) 39

(732) CON.TACT
Worldwide Match GmbH
(511) 09 45

Ж

(111) 1675387
(151) 10.05.2022
(540)

(732) Kuznetsov Andrei
Nikolaevich
(511) 16 24 25 26
(111) 1675476
(151) 04.04.2022
(540)

(732) TCL Technology
Group Corporation
(511) 07 09 40 42
(111) 1675399
(151) 15.03.2022
(732) easy inks gmbh
(511) 02 16 35 37 42

(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41
(111) 1675579
(151) 04.04.2022
(540)

(732) Shanghai Hode
Information Technology
Co., Ltd.
(511) 09 35 38 41 42 45
(111) 1675583
(151) 30.03.2022
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(540)

(111) 1675657
(151) 06.07.2022
(540)

EQOLA

(732) AGF88 HOLDING
Srl
(511) 03

(732) Hermann Hartje KG
(511) 12

(111) 1675587
(151) 13.04.2022
(540)

(111) 1675658
(151) 06.07.2022
(540)

SKYLINE
(732) Electrolux
Professional AB
(511) 11
(111) 1675605
(151) 24.03.2022
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1675629
(151) 09.03.2022
(540)

SPARTAN
(732) DC-001, Inc.
(511) 09
(111) 1675647
(151) 27.06.2022
(540)

(732) Hermann Hartje KG
(511) 12
(111) 1675655
(151) 06.07.2022
(540)

CYSALO
(732) Hermann Hartje KG
(511) 12
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(732) ECOLAB
Deutschland GmbH
(511) 03 05
(111) 1675783
(151) 04.02.2022
(540)

(111) 1675659
(151) 06.07.2022
(540)

TRESALO
(732) Hermann Hartje KG
(511) 12

(111) 1675873
(151) 16.12.2021
(540)

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 01 04 35 37
(111) 1675892
(151) 11.02.2022
(540)

(732) Hermann Hartje KG
(511) 12

Kissan
(732) Hak B.V.
(511) 29 30 31
(111) 1675803
(151) 23.12.2021
(540)

(732) Ahmad Behzad
(511) 25 29 30 31
(111) 1675911
(151) 27.01.2022
(540)

(111) 1675669
(151) 02.06.2022
(540)

SOBRANIE
ELEMENT
(732) JT International SA
(511) 34
(111) 1675709
(151) 22.02.2022
(540)

(732) PUBLIC JOINT
STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
(511) 09 35 37 38 39 42
(111) 1675809
(151) 05.01.2022
(540)

(732) Travere Therapeutics,
Inc.
(511) 05

FYBRON

KEYSTONE

LOQAL

NEFSPARRI

(111) 1675654
(151) 06.07.2022
(540)

(540)

(732) AYPİMA
AYAKKABI İMALAT
PAZARLAMA VE
MATBACILIK SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 25 35
(111) 1675921
(151) 06.04.2022
(540)

EMPLATE
(732) Emplate ApS
(511) 09 35 38 42

(732) Kraft Foods Schweiz
Holding GmbH
(511) 29 30 32
(111) 1675726
(151) 15.02.2022
(540)

(732) SELVA S.P.A.
(511) 07 09 12 20 22 28
37
(111) 1675743
(151) 10.05.2022

(732) SMYRNA PET
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 31 35
(111) 1675817
(151) 22.12.2021
(540)

(732) AVB UG
(haftungsbeschränkt)
(511) 04 08 11 18 20 21
22 25 35

(111) 1675932
(151) 26.04.2022
(540)

(732) NSK OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 12
(111) 1675955
(151) 31.05.2022

ЗИС / RS / IPO
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(540)

(111) 1676093
(151) 15.06.2022
(540)

Ж
(540)

(732) ECOVACS
ROBOTICS CO., LTD.
(511) 07

SOLARSAGA
(732) Shenzhen Hello Tech
Energy Co., Ltd.
(511) 09
(111) 1676102
(151) 07.07.2022
(540)

NAVIGATE

(732) Distillery - Winery of
Thrace S.A.
(511) 33
(111) 1675964
(151) 15.04.2022
(540)

(732) NURDİL TEKNİK
SOĞUTMA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
(511) 11
(111) 1676006
(151) 24.01.2022
(540)

(111) 1676047
(151) 11.03.2022
(540)

BURNING
DIAMONDS
(732) Euro Games
Technology Ltd.
(511) 09 28 41

ЗИС / RS / IPO

(111) 1676173
(151) 28.02.2022
(540)

DRINI TEE

(732) Pharming Intellectual
Property B.V.
(511) 44

(732) DriniBrand GmbH
(511) 05 21 30

(111) 1676116
(151) 11.04.2022
(540)

(111) 1676175
(151) 26.04.2022
(540)

xHyA
(732) GUANGDONG
YIZUMI PRECISION
MACHINERY CO., LTD.
(511) 07
(111) 1676135
(151) 14.06.2022
(540)

MARY DELANY
(732) David Austin Roses
Limited
(511) 31
(111) 1676138
(151) 14.06.2022
(540)

HQD
(732) Kaufland
Dienstleistung GmbH & Co.
KG
(511) 29 30 31

(732) WUYI TAICHISO
DRINKWARE
CORPORATION
(511) 21

(732) Ugurcan Celik
(511) 30 32 33
(111) 1676143
(151) 30.06.2022
(540)

(732) Regedent AG
(511) 03 05 10
(111) 1676176
(151) 26.04.2022
(540)

Smartbrane
(732) Regedent AG
(511) 05 10
(111) 1676193
(151) 28.04.2022
(540)

(111) 1676145
(151) 16.06.2022

(732) NINGBO
BIOFRIENDLY
INTERNATIONAL
TRADING CO., LTD.
(511) 18 21 25 26
(111) 1676239
(151) 06.07.2022
(540)

(732) LIMITED
LIABILITY COMPANY
"BEAUZIFAM"
(511) 03
(111) 1676284
(151) 23.05.2022
(540)

Lucky Chessmate
(732) Eagleline Limited
(511) 09 28 41
(111) 1676290
(151) 14.06.2022
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1676206
(151) 16.05.2022
(540)

INK LORDS
(732) AIRSCREAM
AUSTRALIA PTY LTD
and AIRSCREAM UK
LIMITED
(511) 34

(111) 1676222
(151) 08.06.2022
(540)

(732) SUZHOU CAI
MACHINE GROUP CO.,
LTD.
(511) 07
(111) 1676210
(151) 13.06.2022
(540)

(732) Anhui Zhongke
Optic-electronic Color
Sorter Machinery Co., Ltd
(511) 07
(111) 1676295
(151) 06.06.2022
(540)

(732) Shenzhen Boke, LLC.
(511) 34
(111) 1676296
(151) 29.04.2022
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(540)

(732) Shenzhen Hua Xin
Information Technology
Co., Ltd.
(511) 07
(111) 1676307
(151) 24.05.2022
(540)

(732) Suzhou Aixiangsui
Electronic Commerce Co.,
LTD
(511) 20
(111) 1676333
(151) 15.06.2022
(540)

Jackery

(111) 1676371
(151) 02.04.2022
(540)

(111) 1676445
(151) 14.06.2022
(540)

(732) Honor Device Co.,
Ltd.
(511) 09
(111) 1676399
(151) 24.05.2022
(540)

(732) Suzhou Aixiangsui
Electronic Commerce Co.,
LTD
(511) 20
(111) 1676432
(151) 02.03.2022
(540)

(732) Shenzhen Hello Tech
Energy Co., Ltd.
(511) 07 11

(732) Inspirion GmbH
(511) 08 09 10 14 16 18
20 21 22 25 26 27 28
(111) 1674269
(151) 30.12.2021
(540)

MAVIE
(732) Sanus X GmbH
(511) 09 35 38 41 44 45

(732) ROMEO ROSSI
S.R.L. A SOCIO UNICO
(511) 29 30 31 32 33
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
/ Subsequant designations for Republic of Serbia

(111) 1121535
(540)

(111) 1203953
(540)

(732) S.C. NETWORK
ONE DISTRIBUTION
S.R.L.
(511) 07 09 11
(111) 1237452
(540)
(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 07 20
(111) 1121773
(540)

ELBE
(732) UNIL LUBRICANTS
(511) 01 04
(111) 1275440
(540)

SEBIACLEAR
(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 07 20
(111) 1170918
(540)

AMBIA-LINE
(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 20 21
(111) 1171363
(540)

(732) LABORATOIRES
SVR
(511) 03

(732) Rolls-Royce Motor
Cars Limited
(511) 12 28 35 36 37 39
41
(111) 1312575
(540)

BUMBU

(111) 1361461
(540)

(732) FANUC
CORPORATION
(511) 42

RAW
(732) HBI Europe GmbH
(511) 34
(111) 1362946
(540)

(111) 1296566
(540)

(732) Société des Produits
Nestlé S.A.
(511) 05 29 30 32
(111) 1368169
(540)

(111) 1460564
(540)

OMLIAGO
(732) F. Hoffmann-La
Roche AG
(511) 05

MERIVOBOX
(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 20

(111) 1197881
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) Zecure Gaming
Limited
(511) 28 35 36 38 41 42 45

(111) 1470797
(540)

(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 20

(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 20

RIZK

(732) Rituals International
Trademarks B.V.
(511) 03 04 05 09 14 16
18 21 24 25 30 35 44

TANDEM

TANDEMBOX

(111) 1415050
(540)

RITUALS

(111) 1294950
(540)

(111) 1197692
(540)

FIELD system

(111) 1435903
(540)

(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 20

(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 07 09 20

(732) Sinclair
Pharmaceuticals Limited
(511) 03 05
(111) 1394591
(540)

CABLOXX

(732) Rolls-Royce Motor
Cars Limited
(511) 12 28 35 36 37 39
41

PERFECTHA

(732) Bumbu Rum
Company LLC
(511) 33 43

(111) 1288728
(540)

ROLLS-ROYCE

(111) 1375781
(540)

(111) 1477697
(540)
(732) SEVEN S.P.A.
(511) 16 18
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(732) Progroup AG
(511) 04 16 35 36 39 40
(111) 1477729
(540)

(732) Nintendo Co., Ltd.
(511) 03 05 09 14 16 18
20 21 24 25 28 30 41

(732) F. Hoffmann-La
Roche AG
(511) 09 38 41 44

(111) 1532098
(540)

(111) 1578344
(540)

(111) 1601126
(540)

OMNI LOGIC
(732) Institut Allergosan
pharmazeutische Produkte
Forschungs- und Vertriebs
GmbH
(511) 03 05 45
(732) Progroup AG
(511) 04 16 35 36 39 40
(111) 1477997
(540)

(732) Progroup AG
(511) 04 16 35 36 39 40
(111) 1481631
(540)

(111) 1537560
(540)

(732) INTERCORD
(511) 16 17
(111) 1554002
(540)

JOOP!
(732) Strellson AG
(511) 04 08 09 11 14 16
18 19 20 21 24 25 27
34 35 42
(111) 1556081
(540)

Jenbacher N Oil 40
(732) Jenbacher GmbH
(511) 04
(732) Progroup AG
(511) 04 16 35 36 39 40
(111) 1501354
(540)

MÖVENPICK
(732) MP Invest AG
(511) 36
(111) 1521957
(540)

G. M. COLLIN
(732) 8724709 Canada Inc.
(511) 03

(111) 1569163
(540)

Castle of Mind
(732) Fontanus Központ
Kft.
(511) 09 28

(732) NOVARTIS AG
(511) 05
(111) 1583462
(540)

(732) J. Choo Limited
(511) 24

(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 20
(111) 1585866
(540)

VELSIPITY
(732) Arena
Pharmaceuticals, Inc.
(511) 05
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(732) FUJIAN TIME AND
TIANHE INDUSTRIAL
CO., LTD.
(511) 05
(111) 1616175
(540)

(111) 1586324
(540)

(732) PETKİN DIŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
(511) 04
(111) 1586604
(540)

(732) EGT Interactive
(511) 09 28 41
(111) 1596366
(540)

(111) 1575501
(540)

(732) Nicoventures
Holdings Limited
(511) 34
(111) 1616465
(540)

LADY ANN
(732) DISTILLERIE DES
MOISANS
(511) 33
(111) 1620287
(540)

(111) 1531726
(540)

ANIMAL
CROSSING

(111) 1611194
(540)

REVEGO

(111) 1571745
(540)

JIMMY CHOO

(732) Basisdemokratische
Partei Deutschland
(511) 16 25 41 45

(732) Miroshnichenko
Ekaterina Nikolaevna
(511) 03 08 14 16

(732) RENAULT S.A.S
(511) 09 12

ЗИС / RS / IPO
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(111) 1630334
(540)

ATKINSONS
(732) EUROITALIA S.R.L.
(511) 03 04 08 18 21

(732) Waterdrop
Microdrink GmbH
(511) 05 06 07 09 11 20
21 32

(732) ARMSAN SİLAH
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
(511) 13

(732) Huawei Cloud
Computing Technologies
Co., Ltd.
(511) 09 35 38 41 42

(111) 1649149
(540)

(111) 1663275
(540)

(111) 1672082
(540)

ISVAXDEN

(111) 1634726
(540)

LAZCLUZE
(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(111) 1639097
(540)

Ж

(732) SIVA SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
(511) 18 25
(111) 1649409
(540)

(732) Janssen
Pharmaceutica NV
(511) 05
(111) 1664220
(540)

SMARTDOT
(732) Merck KGaA
(511) 10
(111) 1664378
(540)

UPDIAL
(732) Merck KGaA
(511) 10

(732) Seven S.p.A.
(511) 16 18
(111) 1643435
(540)

(111) 1665069
(540)
(732) Rubicon Drinks
Limited
(511) 32
(111) 1649702
(540)

TRUE VALUES
(732) EUROITALIA S.R.L.
(511) 03 04 08 18 21

(732) LUXESS GmbH
(511) 03

(111) 1643627
(540)

(111) 1650645
(540)

STEQEYMA
(732) CELLTRION, INC.
(511) 05

LIPOSOMAL
PUREWAY-C
(732) One Innovation Labs,
LLC
(511) 01
(111) 1665956
(540)

BY THE SEA
(732) LUXESS GmbH
(511) 03
(111) 1666312
(540)

(111) 1650646
(540)

QOYVOLMA
(732) EUROITALIA S.R.L.
(511) 03 04 08 18 21
(111) 1647382
(540)

ЗИС / RS / IPO

(732) CELLTRION, INC.
(511) 05
(111) 1654436
(540)

HYBRIT
(732) HYBRIT
Development AB
(511) 01 04 06 07 09 11
37 39 40 42
(111) 585980
(540)

(732) NUFARM GMBH &
CO KG
(511) 05
(111) 741210
(540)

ORGA-LINE
(732) Julius Blum
Gesellschaft m.b.H.
(511) 20
(111) 798453
(540)

Thermalia
(732) Hoval
Aktiengesellschaft
(511) 11
(111) 867181
(540)

AVENTOS
(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 20
(111) 896868
(540)

TIP-ON
(732) One Innovation Labs,
LLC
(511) 01
(111) 1670645
(540)

(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 20
(111) 1074836
(540)

LEGRABOX
(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 20
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(111) 1086506
(540)

MOVENTO
(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 20
(111) 1093297
(540)

SERVO-DRIVE
UNO
(732) Julius Blum GmbH
(511) 06 09 20
(111) 1155587
(540)

MEGACHIPS
(732) Limited liability
company "Belprodukt"
(511) 29 30 31 35
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН /
Industrial Designs
Међународни кодови за идентификацију
библиографских података о дизајну према WIPO st. 80

Recommendation concerning
bibliographic data
Тo industrial designs - WIPO st. 80

Регистарски број

(11)

Number of registration

Датум регистрације

(15)

Date of the registration

Број пријаве

(21)

Number of the application

Датум подношења пријаве

(22)

Date of filing of the application

Подаци о изложбеном праву првенства

(23)

Exhibition priority data

Број пријављенoг дизајна

(28)

Подаци о праву првенства на основу Париске
конвенције

(30)

Класа и подкласа Локарнске класификације

(51)

Class and subclass of the Locarno Classification

Назив дизајнa (

(54)

Title of the industrial design

Име аутора дизајнa

(72)

Name of the creator

Име и адреса носиоца права

(73)

Name and address of the owner

Име и адреса пуномоћника

(74)

Name and address of the repesentative

ЗИС / RS / IPO

Number of industrial designs included in the
application
Data relating to priority under the Paris
Convention
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs
(11) 11645
(51) 11-02
(21) Д-12/2022
(15)19.4.2022.
(22) 4.2.2022.
(30) Д-12/2022 4.2.2022.RS
(28) 1
(54) SAKSIJA
(73) DRINA PLASTIKA-86 DOO, Четврта
индустријска 7, 22330 Нова Пазова, RS;
(72) PANIĆ Tamara, Silvija Kranjčevića 7a, 11050
Beograd, RS,
MILOVIĆ Miroslav, Kopaonička 8, 11130 Beograd, RS

(11) 11646
(51) 08-08
(21) Д-17/2022
(15) 19.4.2022.
(22) 18.2.2022.
(30) Д-17/2022 18.2.2022. RS
(28) 1
(54) DRŽAČ
(73) MARKOVIĆ Milan, Kumanovska 16/7,
11111 Beograd, RS
(72) MARKOVIĆ Milan, Kumanovska 16/7,
11111 Beograd, RS

(11) 11647
(51) 24-01
(21) Д-13/2022
(15) 20.4.2022.
(22) 7.2.2022.
(30) 008649289 11.8.2021. EM
(28) 1
(54) KOMORA ZA KAPANJE ZA MEDICINSKE
VODOVE ZA INFUZIJU/TRANSFUZIJU
(73) Industrie Borla S.p.A., Via G. Di Vittorio, 7bis, I10024 Moncalieri (Torino), IT;
(72) GIANNI Guala, Strada Villa Zanetti, 28/18, I
-10133 Torino, IT;
(74) RISTIĆ & МALEŠEVIĆ доо Београд,
Македонска 32, 11000 Београд, RS

(11) 11648
(51) 07-03
(21) Д-6/2022
(15) 28.4.2022.
(22) 13.1.2022.
(30) Д-6/2022 13.1.2022. RS
(28) 1
(54) KAŠIKA
(73) RADULOVIĆ Željko, Knjaza Miloša 34, 26320
Banatski Karlovac, RS
(72) RADULOVIĆ Željko, Knjaza Miloša 34, 26320
Banatski Karlovac, RS

``
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(11) 11649
(51) 02-04
(21) Д-18/2022
(15) 28.4.2022.
(22) 2.3.2022.
(30) Д-18/2022 2.3.2022. RS
(28) 1
(54) CIPELICA
(73) OSTOJIC Svetislav, Lazarevački drum 4/18,
11030 Beograd, RS
(72) OSTOJIC Svetislav, Lazarevački drum 4/18,
11030 Beograd, RS
(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO
BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 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 16.01.2022. - 15.02.2022.године:
Дизајн број 11263 чији је носилац AD VITAL
FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI VRBAS, Kulski
put bb, Vrbas, RS, престао је да важи дана 18.1.2022.
године.
Дизајн број 11199 чији је носилац DRAGIĆ
Sanja, Bačka 45/4, 11080 Zemun-Beograd, RS, престао
је да важи дана 30.1.2022. године.
Дизајн број 11290 чији је носилац
DEVVERRA FARM DOO, , Lebane, Ždeglovo, RS,
престао је да важи дана 31.1.2022. године.
Дизајн број 11217 чији је носилац "DEMOS"
D.O.O. PROIZVODNO PROMETNO PREDUZEĆE,
Kralja Mihaila Zetskog 48, 11273 Batajnica-Zemun, RS,
престао је да важи дана 3.2.2022. године.
Дизајн број 11183 чији је носилац ŽIKIĆ,
Dragan, Admirala Vukovića 28, 11000 Beograd, RS,
престао је да важи дана 6.2.2022. године.
Дизајн број 11266 чији је носилац Vladimir
Vuković, Vukosave Oljača 11, Beograd, RS, престао је
да важи дана 14.2.2022. године.
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Д

ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА / Publications of
Entered Changes of Registered Designs
16.07.2022. - 15.08.2022. године
Промена пренос права
За дизајн бр. 11437 извршен је пренос на
RADANOVIĆ, Drago, Marije Bursać 1a, 21410 Futog, RS;
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO)
63. СЕРИЈА ЗАСЕДАЊА ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO),
Женева, 14-22.07.2022. године
ИЗВЕШТАЈ
Владимир Марић, директор Завода за интелектуалну својину
Даниела Златић Шутић, в.д. помоћника директора Завода за интелектуалну својину

Увод
Ове године је заседање Генералне скупштине
Светске организације за интелектуалну својину
(WIPO) одржано у периоду од 14-22. јула 2022.
године, уместо досадашњег заседања које је
одржавано у октобру. Заседање је одржано у
седишту WIPO-а, у Женеви. Након две године од
појаве пандемије Ковид 19 и овогодишња скупштина
одржавала се у хибридном формату, с тим што је
број учесника који су физички присуствовали био по
први пут готово једнак броју учесника на овом
догађају као и пре пандемије. Заседању је физички
присуствовало око 900 делегата, док је са
учесницима који су пратили пленарне сесије онлајн,
догађај пратило 1100 делегата. Генералној
скупштини WIPO присуствовала је делегација
Републике Србије у следећем саставу: Дејан
Златановић, амбасадор у Сталној мисији Републике
Србије при Уједињеним нацијама и другим
међународним организацијама у Женеви, Владимир
Марић, директор Завода за интелектуалну својину
Републике Србије, Даниела Златић Шутић, в.д.
помоћника директора у Заводу за интелектуалну
својину и Андреј Стефановић, аташе у Сталној
мисији у Женеви.
У наставку овог извештаја, навешћемо
најважније активности са овогодишњег заседања
Генералне скупштине WIPO, по тачкама из агенде
иако је током заседања долазило до промене
редоследа тачака дневног реда.
Тачка 1. Отварање заседања
Овогодишња, 63. серија заседања Генералне
скупштине WIPO, након уводне речи добродошлице
генералног директора WIPO, господина Дарена
Танга, отвориле су две високе званице државничког
нивоа, и то премијер Кабо Вердеа, његова
екселенција Жосе Улисес Кореиа Силва, а затим је
онлајн укључење имао и председник Републике
Колумбије, господин Иван Дуке Маркес. Оба
говорника су изразила подршку и добродошлицу
свим делегатима који учествују на овогодишњој
Генералној скупштини, осврнувши се на значај
система интелектуалне својине, иновација и
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креативности у стратегијама привредног развоја,
унапређења предузетништва, пословног окружења и
подстицања истраживања, као и за изградњу
капацитета ради адекватног одговора текућим
изазовима, попут пандемије, рецесије и рата у
Украјини.
Тачка 2. Усвајање агенде
На почетку 63. заседања Скупштина Светске
организације за интелектуалну својину (WIPO), у
четвртак, 14. јула, председавајућа, амбасадор Татјана
Молчеан, стална представница мисије Молдавије у
УН, представила је и ставила на усвајање нацрт
дневног реда заседања. Руска делегација је одмах
затражила реч како би изразила забринутост због
укључивања тачке дневног реда (Тачка 19) о помоћи
и подршци иновационом и креативном сектору и
систему интелектуалне својине Украјине. Оцењено је
од стране делегације Русије да је предлог који је
поднет у оквиру наведене тачке политички и
контроверзан документ, као и да излази ван
надлежности WIPO-а. Напоменули су и да је
Предлог касно поднет и циркулисан чланицама, због
чега руска страна није имала времена да га детаљно
прегледа и размотри. Такође, предвиђа се подршка
само једној држави чланици, а имајући у виду
негативан утицај пандемије, економске кризе и
конфликта у државама широм света, закључили су да
је и другим државама потребна помоћ WIPO-а.
Заложили су се за избацивање поменуте тачке
дневног реда, као и за поштовање мандата и циљева
WIPO-а и позвали државе чланице да се суздрже од
даље политизације његовог рада, подсетивши уједно
на праксу доношења одлука консензусом у WIPO-а.
Наведени став су подржале Белорусија, Никарагва,
Зимбабве, Сирија, Куба, Венецуела, Кина, Иран и
ДНР Кореја, које су поновиле позиве за суздржавање
од политизације рада имајући у виду да укључивање
тачке дневног реда о Украјини превазилази
надлежности WIPO-а, која иначе има технички
мандат. Споменуто је да фокус не треба да буде на
једној држави и подсетили су на праксу доношења
одлука путем консензуса, због чега би евентуално
усвајање дневног реда одлуком која нема природу
консензуса представљало опасан преседан.
Делегација
Уједињеног
Краљевства
је
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прочитала заједничку изјаву 53 државе које су
спонзорисале захтев за додавање тачке дневног реда
о Украјини. Наглашено је да је захтев поднет у
складу са свим релевантним процедурама WIPO-а и
то месец дана пре почетка заседања, због чега су
оценили да не постоје препреке да дневни ред буде
одобрен у целости, имајући у виду да се ради о
формалности. Пренето је да циљ није политизација
рада, већ обезбеђење подршке Украјини, што је
ургентно потребно. На овим линијама су иступале и
делегације Чешке (у име ЕУ), Словачке, Естоније,
Литваније, Летоније, Пољске, Португала, Словеније,
Немачке, Доминиканске Републике, Француске,
САД, Израела, Јапана, Р. Кореје, Швајцарске итд.
Од стране делегације Руске Федерације и
Белорусије тражено је правно појашњење од WIPO
секретаријатa саме процедуре гласања. Руски
предлог о искључењу тачке дневног реда о Украјини
је потом стављен на гласање које је одржано
прозивком. Од 193 чланице WIPO, 45 није било
присутно на гласању, 71 чланица је била уздржана,
док је гласало њих 77, при чему је 65 чланица било
против руског предлога, а 12 је гласало за. Наша
делегација је, у складу са инструкцијом, била
уздржана.
Председавајућа
Татјана
Молочан
је
констатовала да је већина чланица против руског
предлога о искључењу спорне тачке из дневног реда,
чиме је нацрт дневног реда усвојен у форми у којој је
и предложен, односно са тачком дневног реда о
помоћи Украјини.
Тачка 3. Извештај генералног директора
Након усвајања дневног реда, генерални
директор представио је годишњи извештај о раду
Светске организације за интелектуалну својину.
Најпре је изразио велико задовољство зато што је
након две године паузе изазване пандемијом Ковид
19, Генерална скупштина WIPO-а поново на окупу уз
физичко присуство скоро 900 делегата већине
делегација. Према речима генералног директора, чак
150 генералних директора националних завода за
интелектуалну својину ове године присуствује
заседању Генералне скупштине WIPO–а, што је
изузетан број.
Господин Дарен Танг је подсетио да је свет
управо изашао из глобалне пандемије, али да су пред
њим нови тешки изазови: рат у Украјини, инфлација,
несташица хране и тако даље. Упркос томе,
интелектуална својина није изгубила ништа од своје
актуелности. Она и даље представља „моћни
катализатор радних места, инвестиција, развоја и
подршку проналазачима и ауторима широм света“.
Генерални директор је добро приметио да је
пандемија с једне стране била баријера за несметани
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економски развој, али је с друге стране подстакла
људску креативност. У новим околностима људи су
били принуђени да трагају за новим креативним
решењима како би превазишли проблеме које је
пандемија донела. У многим земљама, из тог разлога,
интелектуална својина с периферије друштвених
збивања долази у центар пажње зато што пословни
свет почиње да користи кризу као начин да изгради
нове могућности. Из потреба да се пронађу решења
за изазове који се намећу произилази и потреба
правне заштите таквих решења, па самим тим је и
повећан и значај интелектуалне својине.
Нарастајући значај интелектуалне својине види
се поред осталог и према броју пријава из ове
области. У току 2021. године поднето је 277.500 PCT
пријава, 0,9% више него прошле године и највише у
досадашњој историји. Пораст броја пријава жигова и
дизајна је такође био значајан. Коришћење
Мадридског система међународног регистровања
жигова порасло је за 15% у односу на претходну
2020. годину, док је коришћење Хашког система
порасло за 21% у односу на 2020. годину. WIPO
Центар за арбитражу и медијацију такође је пружио
много више услуга него претходне године, пораст
износи чак 44%. Према речима Дарена Танга, сличан
тренд постоји и на националном нивоу. Од 2015.
године, број пријава жигова на националном нивоу
се дуплирао и у 2021. години је порастао на читавих
17 милиона на годишњем нивоу. Број патентних
пријава и пријава индустријског дизајна је нешто
скромнији али је и он порастао за неких 15% у истом
периоду. Ова криза, за разлику од оне из 2008.
године, није тако јако утицала на развој и
истраживање. Улагања у истраживања и развој
порасла су за 3% у 2020. години. И на нивоу
привреде, улагања у истраживања и развој су такође
порасла. Највећи привредни субјекти у том погледу
повећали су таква улагања за неких 10%.
Видно је и померање тежишта стварања
иновација и креативних садржаја у савременом
свету. Од десет поднетих пријава из области
интелектуалне својине, 7 се поднесе у Африци, Азији
и Латинској Америци. Улагања у стартап предузећа,
у последњих годину дана, порасла су чак 4 пута у
Африци и Латинској Америци у укупној вредности
од 3 и 16 милијарди долара респективно. Боливуд и
Ноливуд (филмске индустрије Индије и Нигерије) су
престигли Холивуд по броју произведених филмова
у 2021. години, а највише стримован садржај на
Спотифају и Нетфликсу долази из Порто Рика и
Републике Кореје. Ово су, према речима генералног
директора, времена када иновације долазе заиста са
свих страна света.
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Након тога, генерални директор се осврнуо и на
рад Светске организације којом руководи. У
претходном двогодишњем периоду, WIPO је
остварио вишак у буџету од 245 милиона
швајцарских франака. Дарен Танг је нагласио да се
ради о изузетном резултату и да ће та средства бити
употребљена за развијање различитих софтверских
алата, пројеката и других облика подршке земљама
чланицама у изградњи њихових система заштите
интелектуалне својине. У том погледу изразио је
велико задовољство зато што је ревизор оценио рад
WIPO-a као један од најбољих у читавом систему
Уједињених нација.
Затим се генерални директор осврнуо на неке
од стратешких усмерења које је WIPO заузео под
његовим руковођењем. WIPO мора да буде
организација која ће доспети до свих људи.
Интелектуална својина не сме да буде елитистичка
област којом се бави мали број пробраних стручњака
и бизнисмена. Систем интелектуална својине мора да
буде приступачан и разумљив већини људи,
проналазачима и ауторима, обичном свету. За већину
таквих људи, интелектуална својина је још увек
прилично нејасна, техничка ствар коју не разумеју и
не користе на прави начин. У том погледу, WIPO је
проширио средства своје комуникације, отворио
налоге на друштвеним мрежама као што су
Инстаграм и Тик Ток и тако даље, истакао је да је
60% оних који „прате“ Светску организацију за
интелектуалну својину млађе од 35 година и да
тренутно имају 350.000 пратилаца на различитим
друштвеним мрежама, двоструко више него прошле
године. Дарен Танг такође је похвалио све
интензивније представљање рада организације преко
интернета. Посебно је истакао виртуелну изложбу о
географским ознакама, на којој је и Србија
представила своје традиционалне производе, а коју је
видело чак 70.000 људи. Дан интелектуалне својине,
који и Србија слави заједно с великим број других
земаља у свету, прошле године је имао рекордну
гледаност. Двадесет и шести април славио се у 189
земаља света. На платформама Светске организације
било је чак 15 милиона коментара поводом тог
светског празника.
Други стратешки циљ који је WIPO поставио
јесте да повеже људе међусобно, људе из целог
света. У том погледу, WIPO представља место
њиховог окупљања где ће размењивати идеје и
знања. Генерални директор је поново нагласио значај
WIPO комитета као главне тачке повезивања
стручњака из целог света који се баве заштитом
интелектуалне својине. Као резултат те сарадње,
генерални директор је навео усвајање WIPO
стандарда СТ 26, о којем је у каснијем току заседања
говорила и српска делегација. WIPO стандард 26
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служи за описивање амино киселина и нуклеотида у
патентној документацији. Директор Танг је најавио
да ће ове године, 1. новембра, бити публикована прва
WIPO конверзација на високом нивоу која се односи
на финансирање интелектуалне својине. Циљ је да се
повежу представници пословног света, посебно мала
и средња предузећа, са представницима јавног
сектора и експертима, с циљем да се разговара о
најбољим начинима коришћења интелектуалне
својине у пракси. Још једна област у којој је сарадња
WIPO-a и носилаца права донела значајне резултате
у пракси је „Конзорцијум приступачних књига“
(Accessible Books Consortium). Тај конзорцијум,
заправо велика база података, има више од 750.000
наслова написаних на 80 језика намењених за
међудржавну размену. Корисници су слепа и
слабовида лица, као и лица која имају друге
потешкоће у коришћењу штампаних материјала.
Тиме су повећане шансе за више милиона људи који
су слепи или слабовиди да повећају своје могућности
читања књига за потребе учења или једноставно
уживања. Посебна пажња се и даље поклања
пружању подршке земљама чланицама у погледу
различитих софтверских алата, више од 90 земаља
чланица су корисници IP Office Suite а тај број ће се у
будућности само повећавати.
Генерални директор је последњи део свог уводног
говора посветио подршци коју Светска организација
пружа земљама у развоју и најмање развијеним
групама, посебно женама и младим људима.
На крају је генерални директор навео да ће
WIPO наставити своје путовање сарадње и напретка
и пожелео свим учесницима успешну и плодоносну
конференцију.
Тачка 4. Изјаве земаља чланица (General
Statements)
У поподневном термину првог дана и
преподневном термину другог дана заседања,
координатори регионалних група земаља, делегације
земаља чланица у свом националном капацитету,
делегати међународних организација и невладиних
организација су у оквиру ове тачке дневног реда
давале изјаве у којима су се изразиле задовољство
због оптималног функционисања и пословања
Светске организације за интелектуалну својину и то
упркос пандемији и другим изазовима. Пренета је
подршка идеји и визији генералног директора и
руководства Светске организације за интелектуалну
својину око употребе интелектуалне својине за
побољшање живота свих.
Током обраћања делегација изнети су и ставови
по одређеним питањима, па је тако Афричка група
(АГ) изразила забринутост због недовољне

215

Подлистак ГИС 2022/8
Supplement IPG 2022/8
заступљености њених чланица у особљу WIPO,
посебно у њеном руководству, а разочарање је
пренето и због непостојања политичке воље за
сазивање дипломатске конференције о усвајању
Уговора о заштити генетичких ресурса и
традиционалног знања. Азијско-пацифичка група
(AПГ) се, с друге стране, осврнула на слабу
заступљеност неких регионалних група у саставу
Комитета за програм и буџет (PBC) и
Координационог комитета (CoCo), те су позвали на
даље напоре ради алокације места у складу са
равноправнијом географском расподелом, нарочито
имајући у виду да из овог региона потиче врло
значајан број пријава права индустријске својине.
Представници Кине су позвали на повећање броја
језика који се користе у Мадридском и Хашком
систему, што би укључивало и кинески, као и остале
званичне језике УН. Група латиноамеричких и
карипских држава (GRULAC) је указала на значај
постизања договора око матрице (Terms of Reference
– ToR) за евалуацију мреже екстерних канцеларија,
што је предуслов за отварање екстерне канцеларије у
Колумбији. Делегација Чешке је, у име ЕУ, осудила
руску агресију, која је противна међународном праву
и основним вредностима WIPO-а, те су изразили
спремност да пруже подршку обнови система
интелектуалне
својине
Украјине.
Делегација
Немачке у име земаља Групе Б изразила је подршку
за укључење Тачке 19. у агенду Генералне
скупштине. Такође је исказана подршка у остварењу
средњорочног плана развоја WIPO-а као и
руковођењу у изградњи јаког и балансираног
система интелектуалне својине, а остваривање
најбољег финансијског резултата WIPO-а у 2021.
години је само један од показатеља одличног рада те
институције. Поред тога, Скупштина WIPO-а је
обавештена о спремности Групе Б да учествује у
финализацији рада око усвајања Уговора о
емитовању, пре свега сазивањем дипломатске
конференције, и позвала да се размотре нови
предлози за напредак у процесу усвајања Уговора о
дизајну (DLT). Делегација Руске Федерације (РФ) је
изнела разочарање што неке чланице користе
Организацију за политизацију и остваривање
парцијалних интереса, што нема везе са основним
циљем WIPO-а који се тиче уравнотеженог развоја
заштите интелектуалне својине у целом свету.
Представник Румуније је подсетио на кандидатуру за
отварање нове екстерне канцеларије у Букурешту,
због чега су позвали на наставак рада на изради ToR,
у складу са смерницама из 2015. (Guiding Principles).
Присутнима су се обратиле и међународне и
невладине организације и други ентитети који имају
статус посматрача у WIPO-у. Делегација Евроазијске
патентне организације (EAPO) је обавестила о
подршци изјавама РФ и Белорусије. Напоменули су
216

да мандат EAPO није везан, нити зависи од
политичке ситуације, због чега су оценили да напади
на њих нису прихватљиви.
Делегација Републике Србије је учестовала у
писању изјаве коју је у име Централно европских и
балтичких земаља (CEBS регионална група) дала
Словачка, али је и у свом, националном капацитету,
такође имала следећу изјаву коју је дао Владимир
Марић, директор Завода за интелектуалну својину:
„Госпођо председавајућа, уважени генерални
директоре,
ваше
екселенције,
поштовани
представници држава чланица, даме и господо,
У име Републике Србије, дозволите ми да вам
пожелим успех у председавању 63. серијом скупштина
WIPO. Република Србија се захваљује генералном
директору, господину Дарену Тангу и његовом тиму на
успешном управљању WIPO-ом између две Генералне
скупштине. Такође бих желео да искористим ову
прилику да се захвалим Секретаријату WIPO-а на
одличној припреми радних докумената и целокупној
организацији овог значајног догађаја.
Уз подршку WIPO-а, Република Србија је
започела нови пројекат под називом „Студија у
Србији о стварању делотворних веза између
националних стратегија интелектуалне својине и
иновационог екосистема“. Пројекат се бави
ефективним везама између српских националних
стратегија
интелектуалне
својине
и
нашег
економског и иновационог система. Као резултат
пројекта, створиће се јасна и свеобухватна слика
српског
иновационог
екосистема,
која
ће
представити његове предности али и недостатке.
Верујемо и надамо се да ће нам то помоћи да на
крају ефикасније користимо нашу интелектуалну
својину зарад нашег укупног економског раста.
У току 2021. и 2022. године Завод за
интелектуалну својину Србије је наставио са
одличном и продуктивном сарадњом са WIPO. Да
наведем само неколико таквих примера. Службеници
Завода за интелектуалну својину и други стручњаци
из Србије активно су учествовали у процедури
консултација у вези са новим пројектима WIPO-а као
што су „Мапирање и унапређење услуга Завода за
интелектуалну својину у региону“, „Интелектуална
својина, мала и средња предузећа и приступ
инвестиционим фондовима“ и „Пројекат о
прехрамбеној индустрији“. Успешно смо наставили
са спровођењем два билатерална споразума о
сарадњи потписана између WIPO и Завода:
„Споразум о сарадњи у развоју пословних система на
унапређењу електронских система Завода” и
„Споразум о сарадњи у унапређењу алтернативног
решавања спорова у области интелектуалне својине”.
Крајем новембра 2021. године организована је
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виртуелна Радионица о медијацији којој су
присуствовали медијатори укључујући и надлежне
судије – медијаторе.
Традиционална међународна конференција о
иновацијама и интелектуалној својини – ТЕСЛА
ФЕСТ одржана је у октобру у Новом Саду уз
подршку WIPO-а. Приликом
обележавања 101.
године од оснивања Завода за интелектуалну својину
Србије, додељено је пет WIPO медаља нашим
ауторима и проналазачима.
Заједно са WIPO-ом, током 2022. године,
успешно смо организовали и семинар о праву
препродаје (слеђења) у области ауторског права.
Један експерт из Србије учествовао је као говорник
на семинару WIPO-а о пословној тајни који је био
изузетно посећен у Србији.
Госпођо председавајућа, у име Републике
Србије дозволите ми да изразим искрену захвалност
за сталну подршку коју моја земља годинама ужива
од WIPO -а. Радујемо се наставку наше одличне
сарадње.“
Из уводних изјава могло се закључити које
тачке дневног реда ће бити од посебног интереса
током Генералне скупштине, и истакнута је потреба
да се задржи отвореност, конструктиван дијалог,
мултилатеризам и сарадња у решавању значајних
питања.
Тачка 5. Избор председавајућих
Главна правна саветница WIPO-а подсетила je
присутне делегације на кандидатуре које су поднете
за руководећа места у телима Светске организације
за интелектуалну својину (WIPO) и то за
председавајућег и заменике председавајућег: за
координациони комитет WIPO, извршни комитет
Париске уније и за извршни комитет Бернске уније,
који се бирају из састава чланова ових унија и чији
мандат траје једну годину. Поменуто је да се на ове
позиције бирају делегати на годину дана. Изнела је
молбу да Скупштина номинује кандидате за
наведена тела за које је већ постигнут консензус на
нивоу координације група земаља чланица, те су
наведене номинације усвојене на овом заседању
Генералне скупштине без примедби држава чланица.
Указано је да постоје и даље слободне позиције
за друге комитете и позвала је делегате да у
наредном периоду изврше консултације и номинују
кандидате за преостале слободна места позиција.
Тачка 6. Приступање посматрача
Током другог дана 63. заседања Скупштина
Светске организације за интелектуалну својину
(WIPO), у петак, 15. јула, делегације су размотриле
захтеве, поднетe од стране међународних и
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невладиних организација и других заинтересованих
страна за приступ у статус посматрача на састанцима
и Генералној скупштини WIPO-а, и то за три
међународне невладине организације и 16
националних невладиних организација (НГО).
Секретаријат је по правилима одржао консултације
са земљама чланицама из којих су дошле пријаве за
националне НГО а према принципима националних
уговора
земаља
чланица
о
невладиним
организацијама. Неопходна сагласност за свих 16
пријава је примљена од стране земаља чланица пре
подношења формалног захтева за пријем у статус
посматрача.
Делегација Кине се јавила за реч наводећи да
Кина нема примедбу за пријем већине пријављених
невладиних организација као посматрача, али
истовремено се не слаже са осам пријава и то за пријем
једне међународне организације - ALSA (Азијско
удружење студената права) с обзиром да се међу 17
националних канцеларија из којих се састоји удружење
налазе и оне из Хонгконга, Макаоа и Тајвана што је у
супротности са Принципом једне Кине (One China
principle). Такође није сагласна ни са пријемом
националних Wikimedia организација из Аргентине,
Швајцарске, Немачке, Француске, Јужноафричке
Републике, Италије и Шведске јер сама Wikimedia има
садржаје који повређују исти принцип и позива WIPO
да не усвоји ове пријаве јер су у супротности и са
Резолуцијом УН ГС 2787. Подсетили су да су на
истоветне проблеме указали и на ранијим заседањима
Скупштина, у вези са захтевом Wikimedia, а да они у
међувремену нису адресирани. На крају су нагласили
да су се одлуке о прихватању посматрача у WIPO увек
доносиле консензусом, те су позвали на наставак
овакве праксе.
Група Б земаља је подржала пријем свих
организација које су се пријавиле за статус
посматрача а тој изјави су се придружили и друге
земље у својим националним или регионалним
капацитетима, истичући да посматрачи дају
разноврсне доприносе WIPO-у кроз транспарентност
рада, као и са својом стручном експертизом која је до
сада и доказана. Указано је и на допринос
националних Wikimedia, нарочито у области
ауторског права, као и на њихову независност од
државних организација, које доприносе критичким и
стручним доприносом унапређењу законодавних
активности у области интелектуалне својине у
државама из којих потичу. Такође је истакнуто да је
WIPO секретаријат добро размотрио предуслове за
номинацију свих захтева, да је оценио да су све
пријаве у складу са правилима WIPO-а те да у
супротном оне не би биле прихваћене као пријаве.
Делегација САД је истакла да је улога посматрача у
обогаћивању расправе у WIPO-у, због чега би
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захтеви требало да буду размотрени на основу
критеријума доприноса дискусији, а не према томе
да ли поштују политику једне Кине.
Поједине делегације као што су Иран, Алжир,
Сирија, ДР Кореја и друге, замолили су WIPO да
одложи
расправу
о
пријему
номинованих
организација за које не постоји консензус.
Председавајућа је истакла да с обзиром да
постоје различите позиције по питању пријема нових
посматрача, и да не постоји консензус за пуну листу
посматрача, усвојен је захтев за давање статуса
проматрача двема међународним невладиним
организацијама без треће наведене ALSA као и за
листу
од
девет
националних
невладиних
организација, односно без наведених седам
националних Wikimedia организација.
Тачка 7. Нацрт агенде за 2023 Ordinary
Sessions
Ова тачка дневног реда је одложена јер је у вези
са Тачком 5, односно са даљим избором
председавајућих за руководећа тела WIPO где су
остале отворене позиције.
Тачка 8. Нови изборни циклус службеника
скупштина WIPO и других тела
Правна саветница WIPO-а је најавила нови
циклус и процедуре избора службеника за различита
тела WIPO-а, са амандманом на WIPO Општа
процедурална правила, тачка 9(2), наводећи да ће
почетак службе у WIPO-у почети након задњег
састанка на којем су изабрани и да ће се изабрани
председавајући током ГС 2022. године тај посао
вршити и током Генералне скупштине 2023. године у
циљу боље припреме за рад скупштина и да њихов
мандат престаје завршетком наредне Генералне
скупштине. Како би се олакшала транзиција могуће
је једно продужење мандата за позиције где је био
предвиђен мандат у трајању од једне године што је и
предложено. О новом изборном циклусу и трајању
мандата воде се разговори од 2016. године а
принципи који су тада примењени на скупштине
пренеће се и на остала тела WIPO.
Државе и групе земаља које су се јавиле за реч,
имале су примедбе на измене предложеног правила,
односно амандмана на правило 9(2) у смислу да су
потребна појашњења и превод документа на свих
шест званичних језика УН што ће бити укључено у
извештај са Генералне скупштине за разматрање и
припрему Секретаријата WIPO за рад скупштина за
2023. годину.
Тачка 9: Извештај WIPO комитета
Улога сланих комитета у WIPO је нормативног
карактера као и форум за дискусију и размену праксе
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између држава чланица у вези са питањима о
конкретним правима интелектуалне својине у
надлежности сваког појединог комитета. Циљ рада
комитета јесте постизање договора у вези са новим
или изменама постојећих међународних уговора у
складу са трендовима развоја система интелектуалне
својине условљених како новим технологијама тако
и исказаним потребама држава чланица.
9 (1) Извештај Сталног комитета за ауторско
и сродна права (SCCR)
Заменик директора WIPO, госпођа Силвиа
Форбин је презентовала извештај Комитета за ауторско
и сродна права. Након две сесије комитета од које су
одржане онлајн од 2020. године, последња сесија
одржана током пет дана у мају 2022 у хибридном
формату имала је преко 600 регистрованих учесника.
Учесници нису постигли дефинитивне договоре око
кључних питања дневног реда, због чега ће дискусија
бити настављена. Ипак, чланице јесу изразиле
спремност за наставак дискусије у конструктивном
духу, посебно што се тиче окончања рада на Уговору о
емитовању, при чему су поједини делегати, пре свега из
АГ, позвали на укључивање одредби о изузећима и
ограничењима (exceptions and limitations) што су
представиле као приоритет имајући у виду потребу
обезбеђивања
равноправног,
уравнотеженог
и
хармонизованог система ауторских права, те да су
неопходне за заштиту емитовања у јавном интересу и
интересу истраживачких и образовних институција,
чиме се спречава стагнација креативности и иновације
услед рестриктивних правила. Током претходе сесије
Комитета наведено је и да не постоји споразум између
држава чланица о садржају текста, те да је намера да се
број предложених усаглашених изјава сведе на
минимум, с обзиром на чињеницу да се улаже велики
напор да се одредбе документа формулишу на
најјаснији и најсажетији могући начин.
Током последњег комитета презентована је и
анализа информативног карактера о утицају Ковида
19 на ауторско и сродна права.
Делегати који су се јављали за реч поздравили
су ревидирани текст нацрта Уговора уз разматрање
даље ревизије узимањем у обзир свих предлога, уз
наду да ће се након више од две деценије рада на
овом Уговору постићи прихватљива решења за
усвајање у блиској будућности.
Поред наведеног дата је подршка и наставку
рада Комитета и по другим питањима као што су
изузећа и ограничења од ауторског права а дат је и
предлог CEBS групе да се у рад комитета укључе
права препродаје (resale rights) на дневни ред као
стална тачка.
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9 (2) Извештај Сталног комитета за патенте
(SCP)
Заменик директора WIPO, Лиза Јоргенсон је
презентовала документ који представља извештај
Сталног комитета за патенте са пет тема: изузећа и
ограничења патентног права, квалитет патената
укључујући опозицију, патенти у области здравља,
поверљивост комуникације између клијената и
патентних саветника и трансфер технологије.
Учесници су пренели подршку раду Комитета са
циљем хармонизације права у свих пет категорија
расправе. Указано је на значај промовисања размене
технологије са државама у развоју и умањивања
ограничења које настају због патентног система.
Делегати су поздравили информативне сесије о
дељењу знања и праксе током седнице последњег
комитета као и рад на предузимању ефикасних и
благовремених мера као одговор на пандемију,
укључујући лиценцирање патената које су од
суштинског значаја за обезбеђивање глобалног
приступа вакцинама, лековима и здравственим
технологијама. У том погледу очекује се даљи развој
трилатералних разговора између међународних
организација: WIPO, WHO и WTO.
CEBS група је позвала на наставак дискусије у
вези са ограничењима и изузећима како би се на
најбољи начин постигла равнотежа између јавног
интереса и интереса имаоца права на патентна права.
9 (3) Извештај Сталног комитета за жигове,
индустријски дизајна и географске ознаке (SCT)
Представљен је документ са извештајима
комитета за наведена три права индустријске својине
током претходног периода. На одржаним седницама
комитета за жигове одређени број земаља дао је
предлог за заштиту имена држава и географских
назива од националног значаја као и за заштиту
истих у систему имена домена који ће се
дискутовати на наредним седницама комитета и
споменут је предлог Колумбије за организовање
неформалне сесије о националним брендовима. Што
се тиче дизајна, размотрен је ажуриран предлог
Канаде и других држава о заједничкој препоруци у
вези са заштитом индустријског дизајна који се
односи на кориснички интерфејс (GUI - Graphical
User Interface). Такође, постигнут је договор да буде
организована информативна сесија о ознакама
географског порекла на следећем састанку Комитета.
Афричка група земаља је изразила разочарање што
још увек није постигнут договор око сазивања
конференције за усвајање DLT, уз подсећање на
захтев за укључивање захтева о објављивању
порекла дизајна приликом подношења пријаве
(disclosure clause), као и добијање техничке помоћи
за спровођење Уговора. Пренели су спремност за
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наставак расправе у циљу постизања договора који
би узео у обзир легитимне интересе Групе.
Настављено је са давањем изјава у вези са
радом овог комитета а Владимир Марић, директор
Завода дао је изјаву у погледу активности током
протекле године која гласи:
„Завод за интелектуалну својину Србије
активно учествује у пројекту Madrid Goods and
Services Manager више од осам година. У току
прошле године Завод за интелектуалну својину је
припремио
превод
11.
издања
Ничанске
класификације на српски језик. Превод је укључио
измене верзије из 2022. године. Постављене су и
измене у насловима класа и у напоменама са
објашњењима, ради ажурирања српске верзије базе
на интернет страници WIPO-а.
Драго ми је да могу да кажем да Завод за
интелектуалну својину Србије и WIPO имају
несметану и ефикасну сарадњу у том погледу. У
складу са захтевом WIPO-а, Завод је недавно
припремио превод израза у навигацији овог онлајн
алата као и превод најновије верзије најчешће
постављаних питања.
Као чланови Комитета експерата Ничанске
уније, службеници Завода за интелектуалну својину
учествовали су на тридесет другој седници Одбора,
одржаној од 25. до 28. априла 2022. године, у
хибридном формату и гласали за предлоге.
Радујемо се наставку наше одличне и плодне
сарадње са WIPO.“
9 (5) Извештај Сталног комитета развој
система интелектуалне својине (CDIP)
Заменик директора WIPO, господин Хасан
Клеиб је представио рад Комитета за развој
интелектуалне својине који је имао неколико
активности током претходног периода и састао се
два пута између две Скупштине. Током прве седнице
одржана је и дводневна конференција у хибридном
формату под називом „Иновације у области зелених
технологија за одрживи развој“ са преко 1300
учесника, а договорено је да се следећа одржи на
тему
„Интелектуална
својина
и
одржива
пољопривреда“ и то следеће године.
Делегације су пренеле подршку раду CDIP-а.
Резиме извештаја рада комитета дат је у документу
који се налази на интернет страници WIPO са
овогодишње скупштине.
9 (7) Стални комитет о WIPO стандардима
Представљен је извештај рада Комитета за
стандарде од стране помоћника директора Кениширо
Нацумеа, уз објаву да је Стандард СТ.26 глобално
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имплементиран од 1. јула 2022. године уз захвалност
свим заводима који су прихватили имплементацију
софтвера за валидацију пописа секвенци као за
помоћ у подношењу пријава из области
биотехнологије. Комитет је прихватио и нови
стандард СТ.91 који садржи препоруке за
националне
канцеларије
за
управљање,
складиштење, поступање, размену и дисеминацију
података интелектуалне својине које садрже
дигиталне 3D објекте. Поред тога, израђене су
ревизије још три стандарда СТ.27, СТ.37 и СТ.88.
У вези примене Стандарда СТ.26, за реч се
јавио и представник Републике Србије, Владимир
Марић, директор Завода за интелектуалну својину,
који је између осталог рекао да је Завод активно
тестирао стандард СТ.26 у XML формату за
валидацију
пописа
секвенци
као
помоћ
подносиоцима и у потпуности био спреман за
имплементацију овог стандарда од 1. јула 2022.
године. Тим запослених у Заводу је био у сталној
комуникацији са WIPO тимом и захвалио се WIPO-у
на подршци као и испитивачима који су тестирали и
израдили инструкције за подносиоце пријава које
садрже попис секвенци.
9 (4) и 9 (6) Питања у вези са сазивањем
дипломатске конференције за усвајање Уговора о
дизајну (DLT) и Међувладиног комитета за
интелектуалну својину, генетичке ресурсе,
традиционална знања и фолклор (IGC)
Током петог дана пленарне сесије 63. серије
заседања Генералне скупштине WIPO-а изнет је
предлог Афричке групе земаља о унапређењу
нормативне агенде у областима генетичких ресурса и
традиционалних знања, као и Уговора о дизајну
(DLT). Наведеним предлогом се везују питања
генетичких ресурса и традиционалног знања, с једне,
и DLT, с друге стране, тиме што се предвиђа
сазивање две дипломатске конференције, најкасније
током друге половине 2023. године, у циљу усвајања
правног инструмента о интелектуалној својини,
генетичким ресурсима и традиционалном знању,
односно DLT. Поновили су да је АГ флексибилна и
спремна за сарадњу како би се постигао договор о
сазивању дипломатских конференција. GRULAC је
истакла значај заштите генетичких ресурса,
традиционалних знања и фолклора и изражено је
жаљење што напредак није постигнут, упркос томе
што су многе регионалне групе показале спремност
за то. Група Б је напоменула да је потребно
наставити дискусију у циљу приближавања ставова у
преосталим областима где постоје различита
мишљења, како би био постигнут договор
прихватљив за све. Регионални координатор Групе
централноевропских и балтичких држава (CEBS) је

220

појаснио да је афрички предлог настао као исход
„фрустрације“ услед изостанка напретка у сегменту
нормативне агенде који се тиче генетичких ресурса и
традиционалног знања. Подсетио је да је CEBS група
раније у више наврата била спремна на компромис
што се тиче ових питања, али да Афричка група
наведеним предлогом не показује флексибилност и
спремност за преговоре. Представник Индонезије је,
у име држава истомишљеника, указао да је
постигнут довољан ниво напретка у оквиру IGC, те
да рад треба наставити преговорима о усвајању
уговора, на основу текста председавајућег.
Истакнуто је и да је disclosure clause потребан како
би се одговорило на ранији проблем неовлашћеног
коришћења традиционалних знања, ресурса и
фолклора у међународним пријавама. Представници
ЕУ су напоменули да IGC није био успешан у
претходном заседању у постизању напретка ка
правно-обавезујућем инструменту, због чега би
требало наставити рад на тексту председавајућег и
пронаћи једногласно решење за даљи рад, чему се
придружила и делегација САД.
У оквиру тачке дневног реда о сазивању
дипломатске конференције за усвајање DLT-а
Секретаријат је подсетио на одлуку из 2015. године о
томе да текст о предлогу DLT буде финализован
током наредна два заседања, након чега би била
сазвана дипломатска конференција ради његовог
усвајања, али под условом да расправа о техничкој
сарадњи и disclosure clause буду окончани.
Договорено да расправа буде настављена током
текућег заседања и то у циљу сазивања дипломатске
конференције до 2023. године. GRULAC је указала
на потребу веће флексибилности и политичке воље
ради усвајања DLT-а, због чега су подржали
сазивање дипломатске конференције и усвајање
Уговора и изразили спремност да раде са свим
делегацијама. Група Б је подсетила да је блокада
настала због тога што је предложено увођење нове
одредбе у текст који је скоро био финализован, због
чега су истакле наду да ће чланице овом приликом
показати више разумевања. CEBS група је
обавестила скупштину о залагању да преостала
спорна питања буду решена у оквиру Генералне
скупштине, пре сазивања саме дипломатске
конференције. АГ је навела да је предлог о disclosure
clause од великог значаја за државе у развоју и за
унапређење конкурентности њихових привреда, уз
напомену да је АГ већ показала велику
флексибилност спремношћу да клаузула буде у
фусноти. Представници ЕУ су упозорили на
опасност застаревања текста DLT, који је спреман
још од 2014.
Из наведеног разлога је изнета сумња око
могућности подношења предлога на гласање,
ЗИС / RS / IPO

Подлистак ГИС 2022/8
Supplement 2022/8
имајући у виду да је изгледно да консензус неће бити
постигнут, а о овим тачкама дневног реда настављена је
дискусија током петог и шестог дана заседања с надом
да ће се постићи договор у интерним преговорима
између земаља и координатора група земаља како би се
избегло гласање и по овим тачкама дневног реда. На
крају, интерни састанци координације више група
земаља уродили су плодом и уз одређене компромисе
свих страна одлучено је, консензусом да се
дипломатске конференције по обе тачке одрже у 2024.
години уз даљи рад стручних тела на спорним
питањима током пленарних сесија које ће претходити
конференцијама.
Тачка 10. и Тачка 11. Извештаји о ревизији и
надзору и извештај Комитета за програм и буџет
У оквиру ових тачака учесницима су
представљени извештаји Независног самосталног
комитета за надзор (IAOC), Одељења за унутрашњи
надзор (IOD), Комитета за програм и буџет (PBC) и
екстерног ревизора, који су обавестили о извршеном
прегледу извештаја Организације, њеног пословања
и инспекција и истрага. Период за који је вршен
надзор је јул 2021- мај 2022. Надзор и испитивање
вршено је и у складу са средњорочним планом
WIPO-а 2022-2026. Посебно је наглашен значај
одржавања јединства управљања и интерне контроле
и укључивања у финансијска правила која се тичу
одрживости животне средине, друштвеног стандарда
и управљања.
Делегације су препознале да су наведена тела
успела да реализују своје мандате упркос тешкоћама
које су настале због пандемије. Указано је на
неопходност јачања људских ресурса особља које
испомажу поменутим телима, као и за јачање сајбер
безбедности и безбедности података. Такође је
похваљена интеракције IAOC и IOD, што доприноси
унапређењу њиховог рада. Поред надзора и ревизије,
истакнуто је да је размотрен велики број других
питања, попут ревизије финансијских правила,
статуса уплате контрибуција, извештаја о учинку
WIPO, методологије прихода и расхода итд.
Напоменут је и значај настављања овог тренда и у
будућности. Учесници су се осврнули и на потребу
ревизије финансијских правила, имајући у виду
еволуцију пословања и управљања Организације
током претходне деценије, на потребу наставка
дискусије о методологији прихода и расхода унија и
изради ToR за евалуацију мреже екстерних
канцеларија на следећем састанку PBC.
Било је речи и о етичким питањима, односно
похваљена је иницијатива од стране руководиоца
групе за етичка питања о одржавању онлајн тренингу
o етичким питањима за све запослене, која ће почети
од септембра 2022. године.
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У погледу оперативних резултата за претходне
две године 2020/2021, WIPO је остварио укупан
приход од 932.1 милион CHF док су укупни
трошкови рада Организације били 724.9 милиона
CHF. Остварени резултат од 207.2 милиона CHF је за
111.3 милиона CHF већи у односу на процењени
резултат према Програму и буџету за 2020/2021. Овај
резултат је остварен пре свега због вишег оствареног
прихода по основу такси и већег броја пријава од
очекиваних, и то за 49.3 милиона CHF као и мањих
оперативних трошкова него што је то процењено.
Суфицит за двогодишњи период износио је 244,8
милиона CHF укључујући 56,1 милион CHF у
инвестиционој добити.
Највећи приходи WIPO-а остварени су од PCT,
Мадридског и Хашког система, укупно 95.7%
прихода, док је највећи допринос остварен од PCT
система и износи 77.3% укупног прихода у поређењу
са Мадридским системом од којег је остварено 17%
укупног прихода. Из прихода остварених по овим
системима
заштите
интелектуалне
својине
компензира се рад Хашког и Лисабонског система.
Поједине земље (посебно САД) су изразиле жељу да
WIPO подржи одрживе оперативне трошкове сваке
уније посебно како се не би нпр. из PCT прихода
финансирао рад других унија.
Екстерни надзор, ревизорска фирма из
Уједињеног Краљевства, истакла је да су све
трансакције одвијале према правилима и дала је у
целини позитивну оцену као и да није било
значајнијих грешака у раду WIPO-a. Финансијско
управљање је у складу са пословним моделом и
остварени су приходи више него довољни за
несметан рад и уз то остаје значајна имовина за даље
располагање. Такође, ревизор је истакао да WIPO
има најбољи модел интерног надзора од свих УН
организација.
Тачка 14: WIPO Центар за медијацију и
арбитражу
Центар за медијацију и арбитражу намењен је
решавању спорова у области интелектуалне својине
и технолошких питања између супротстављених
страна на ефикасан начин уз знатно ниже трошкове.
Сам поступак подразумева процедурално вођење,
обуку, именовање и подршку квалификованим
медијаторима и арбитрима, као и одржавање ажурне
инфраструктуре предмета.
У претходној, 2021. години, велике компаније,
мала и средња предузећа, универзитети и
истраживачке организације, колективне организације
и појединци из 39 земаља користили су процедуре
Центра за медијацију и арбитражу. Центар је имао
повећање броја поступака од 44% у односу на

221

Подлистак ГИС 2022/8
Supplement IPG 2022/8
претходну годину с наставком раста у првој
половини 2022. године. Нове области које се
решавају у Центру укључују и конзорцијумске
уговоре у области истраживања и развоја, који
укључују патенте, жигове, лиценцирање ауторског
права, развој софтвера као и акционарске уговоре.
Проценат решених спорова путем Центра је у
протеклој години износио 75% у поређењу са 70% из
свих ранијих година.
Друга област у којој је значајно порастао број
случајева јесте решавање спорова у области имена
домена, процедура коју води WIPO Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy (UNDPR) и у 2021.
години забележен је рекордан број поднетих захтева,
укупно 5.128 случајева у поређењу с укупно 57.000
захтева од 1999. године. Овај пораст настао је, пре
свега, захваљујући и пандемији која је иницирала
већи обим пословања путем онлајн портала и знатно
веће коришћење онлајн услуга од стране појединаца
за различите потребе.
Тачка 15: Мадридски систем
У вези с Мадридским системом представљени
су предлози измена регулативе Мадридског
протокола, које подразумевају обавезу коришћења
специфичног обрасца за именовање представника,
као и продужења рока за обнову регистрација са три
на шест месеци пре истека, док су друге измене
уредничке природе. Делегације су поздравиле
предлоге, оценивши да ће оне омогућити ефикаснију
употребу система, као и да ће тиме систем бити
једноставнији, па тиме и привлачнији за
потенцијалне кориснике.
Тачка 16. Хашки систем
У оквиру ове тачке дневног реда било је речи о
предлозима за амандмане на Правила 21. и 26. из
Заједничке регулативе Хашког споразума. То је
препоручено на састанцима радне групе у децембру
2021. године, пре свега од стране Руске Федерације.
Предлози се тичу објаве података о заступницима у
Гласнику индустријског дизајна у време подношења
захтева, у току поступка по захтеву и након
регистрације права. Тренутна регулатива не
предвиђа објављивање именовања, поништаја или
промена имена и адресе заступника уколико се то
десило након подношења међународне пријаве.
Тачка 17. Лисабонски систем
Што се тиче Лисабонског система, пренето је да
су 4 државе приступиле Женевском акту од прошле
Генералне скупштине, што илуструје велику
заинтересованост за овај уговор. Истакнуто је да је
током претходног периода у фокусу састанака била
расправа
о
модификацијама
регулатива
за
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имплементацију Лисабонског система, у циљу
поједностављења и рационализације процедура.
Указано је на корисност Лисабонског система за
државе чланице, због чега треба да буде настављена
његова присутност на дневном реду WIPO у циљу
повећања његове атрактивности, броја чланица и
прихода.
У име делегације Републике Србије, Владимир
Марић, је подржао предлог централизованог буџета
WIPO као најбоље решење, посебно у погледу тога
да Лисабонска унија остане финансијски стабилна и
одржива. Република Србија сматра да већи ниво
финансијске независности унија WIPO не би био од
користи и да би организацију водио ка
децентрализацији. Напротив, сведоци смо да
садашња методологија „солидарности“ омогућава
финансијску одрживост Организације на дуги рок.
Због чињенице да су нека права индустријске
својине скупља и привлачнија за заинтересоване
стране, поједине уније WIPO-а природно остварују
значајнији приход, а друге не. Међутим, WIPO је ту
да „промовише заштиту интелектуалне својине
широм света“ у складу са чланом 3. Конвенције о
оснивању Светске организације за интелектуалну
својину. То значи свако право интелектуалне
својине, укључујући и она која можда нису тако
уносна као нека друга. Што се тиче Републике
Србије, можда географске ознаке не могу да значајно
да допринесу економији, али свакако могу бити од
велике важности за локалне заједнице. Делегација
Србије сматра да нисмо усамљен пример и да многе
друге чланице WIPO деле наше искуство.
С тим у вези, истакнуто је да је Удружења
произвођача производа са Ознаком географског
порекла (ОГП) „Оригинал Србија”, уз значајну
подршку ЕУ, остварило значајну сарадњу са
локалним управама, као што је Нови Сад, Нова
Варош и Чока. Ти градови сада финансијски
подржавају сертификацију производа са географском
ознаком из свог региона, што чини значајну
подршку. Надамо се и верујемо да ће позитиван
тренд бити настављен.
Тачка 18. Будимпештанска унија
У оквиру Будимпештанске уније представљена
је измена образаца која за циљ има увођење
додатних података, чиме се унапређује комуникација
између корисника система и секретаријата.
Тачка 19: Предлог о помоћи и подршци
украјинском иновационом и креативном сектору
и систему интелектуалне својине
Делегација Украјине је у име 53 државе
представила овај предлог. Истакли су да је циљ
документа пружање тренутне помоћи Украјини која
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је потребна због негативних последица агресије у
Украјини, што је илустровано опадањем броја
пријава за заштиту интелектуалне својине за 50%,
отказивањем великог броја културних и уметничких
догађаја и уништењем места културног наслеђа.
Скренули су пажњу да је Предлог у складу са
позивима из релевантних резолуција ГС УН о
помоћи Украјини, као и са основним циљем и
мандатом WIPO-а о унапређењу поштовања
интелектуалне својине широм света. Наглашено је да
је јасно да Украјина није једина чланица којој је
потребна помоћ, али да се ради о ванредној
ситуацији због размера уништења и страдања, због
чега су позвали остале чланице да подрже Предлог.
Делегација Чешке је у име ЕУ обавестила да су
познати разлози тражења помоћи, услед неоправдане
и ничим изазване агресије против Украјине која је
више пута осуђена у међународним форумима,
укључујући у ГС УН. Напоменуто је да су
иницијатори Предлога поштовали све процедуралне
услове и да је остављено довољно времена свим
чланицама да размотре садржај документа. Усвајање
Предлога о помоћи Украјини су подржале делегације
САД, Словачке, Пољске, Јапана, Грузије, Канаде, УК,
Монака, Француске, Немачке, Литваније, Летоније,
Естоније, Албаније итд. Представница Руске
Федерације је поновила став да укључивање наведене
тачке дневног реда није имало подршку већине
чланица, као и да је Предлог поднет тек пар дана пре
почетка заседања, што није омогућило довољно
времена за детаљно разматрање његовог садржаја.
Додали су да документ није претходно размотрен од
стране надлежних комитета, као и да је требало
спровести свеобухватне консултације свих чланица.
Закључили су да је Предлог у суштини политичка
декларација којом се иде изван надлежности
Организације WIPO, поручивши да није ни
уобичајено да се овакви документи усвајају у WIPO-у.
Поново су изразили неразумевање зашто је издвојена
једна држава у ситуацији када пандемија и привредна
криза утичу на државе широм света. Руски став су
подржале делегације Кине, ДНР Кореје, Никарагве,
Белорусије, Ирана, Сирије, Зимбабвеа, Кубе, Боливије
и Венецуеле. Оне су истакле да Предлог није
избалансиран, већ се њиме приоритет даје за помоћ
једној чланици, иако се државе широм света суочавају
са изазовима, и позвале су учеснике на уздржаност од
политизације рада WIPO-а. Оценивши да око
Предлога није постигнут консензус, делегација Руске
Федерације је иступила са амандманима на његов
текст у циљу брисања политичког садржаја и
проширења опсега потенцијалних држава корисника
које могу да затраже помоћ (што би укључивало и
Украјину). Затражили су неформалне консултације
ради проналажења компромиса између две
супротстављене позиције, што су окарактерисали
ЗИС / RS / IPO

уобичајеном праксом у WIPO када не постоји
консензус. Представници УК, Француске, Данске,
Монака, Јапана и других држава су узвратиле да се не
ради о амандманима, већ да је руска страна
предложила потпуно нови предлог који уопште не
припада тачки дневног реда о помоћи Украјини, те су
позвали руску страну да поднесу документ одвојено у
оквиру посебне тачке дневног реда. Представница
САД је констатовала да руски предлог нема везе са
резолуцијама ГС УН које позивају на помоћ Украјини,
већ да је у питању тактика за скретање пажње са праве
теме. С друге стране, делегације Никарагве,
Зимбабвеа, Кине, Ирана, Сирије и Венецуеле су
пружиле подршку руским амандманима, сматрајући
их конструктивном основом за наставак консултација
и начином спречавања даље политизације.
Председавајућа је констатовала да не постоји
консензус око руских предлога, те ни закључак око
тога да ли се ради о амандманима на постојећи
Предлог, или потпуно новом документу, због чега
би, у складу с Пословником требало приступити
гласању о њима. Како РФ није хтела то да учини,
делегација Украјине је одлучила да затражи гласање
о руским амандманима, у чему је била подржана од
стране САД. Руски амандмани су потом одбијени,
како је 63 држава гласало против, док је 12 чланица
било за (47 држава је било уздржано, међу којима је
и Република Србија). Имајући у виду одбијање
амандмана, председавајућа је поручила да би
делегације требало да приступе одлучивању о
оригиналном Предлогу, уједно подсетивши чланице
да консензус не значи исто што и једногласност, те
да делегације имају могућност да се издвоје
(disassociate) из консензуса. Делегација РФ је
поновила да је Предлог политичка декларација, да је
јасно како консензус није постојао ни пре, нити
после гласања, те да се из тих разлога противе
његовом усвајању (представници Ирана, Белорусије,
Сирије, Кубе, Венецуеле и Зимбабвеа су поново
подржали руски став). С обзиром на то, руска страна
је, подржана од стране Ирана, затражила гласање о
Предлогу о помоћи Украјини. Иако су затражили
тајно гласање, председавајућа је обавестила да
хибридни формат заседања онемогућује наведено, те
да је потребно спровести гласање прозивком (као
што је био случај са гласањем о руским
амандманима), док је правна саветница изнела
тумачење по којем се одредба о тајном гласању из
Пословника не може применити на конкретну
ситуацију. Предлог о помоћи Украјини је усвојен
гласовима 71 државе чланице (наша делегација је, у
складу са инструкцијом, гласала „за“), док је 10
чланица гласало против (уздржано је било 37
чланица). Делегација РФ је након гласања
обавестила да се не слаже са тумачењем
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Секретаријата око могућности приступања тајном
гласању, због чега је по њима процедура била
погрешна. Холандија прочитала изјаву у име 53
држава спонзора у којој су поздравили усвајање
Предлога и позвали су Организацију за поштовање
неутралног статуса УН у вези са територијалним
интегритетом Украјине и указали на потребу
евентуалног ревидирања мапа како би рефлектовале
њене међународно признате границе. Представници
Пољске и Литваније су изразиле спремност да
размотре рад екстерне канцеларије WIPO у Москви.
Тачка 20 и 21: Усвајање извештаја и
Затварање сесија
На крају заседања усвојен је сажетак завршног
извештаја. Пренето је да ће свеобухватан извештај
бити израђен додавањем изјава делегације по свим
тачкама дневног реда, након чега ће бити
циркулисан половином августа, заједно са позивом
чланицама за доставу коментара до краја тог месеца,
како би се коначан и детаљан извештај објавио током
септембра. Сви документи заседања су доступни на
следећој
интернет
страници:
https://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2022/a63/.
Билатерални и регионални састанци
Регионални састанак са Заводом
интелектуалну својину ЕУ (ЕУИПО)

за

Током другог дана заседања Генералне
скупштине, одржан је и билатерални састанак на
високом нивоу представника националних завода за
интелектуалну својину земаља Западног Балкана и
Завода за интелектуалну својину Европске уније –
ЕУИПО, на челу са извршним директором,
господином Кристијаном Аршембоом. Циљ састанка
је размена искустава и постигнућа националних
завода у протеклом периоду као и статус
билатералне сарадње и планови будуће сарадње са
ЕУИПО. Господин Аршембо је истакао да је ЕУИПО
у 2021. години примио рекордан број од два милиона
пријава жигова и да наставља са досадашњим
облицима сарадње истакавши да ова организација
разматра реструктурирање планова сарадње и у
складу са тренутном ситуацијом у свету.
Испред делегације Републике Србије, директор
Завода, господин Владимир Марић, је изнео значајне
резултате рада Завода током 2021. године као и
активности које су се спроводиле у сарадњи са
ЕУИПО.
Билатерални и регионални састанци - WIPO
Током
заседања
Генералне
скупштине
уобичајено је да се одрже билатерални састанци
делегација земаља чланица са релевантним
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представницима
Светске
организације
интелектуалну својину и другим организацијама.

за

Делегација Републике Србије је у трећег дана
генералне скупштине, 18. јула 2022. године, имала
серију састанака са представницима различитих
сектора у WIPO. Делегација коју су чинили
Владимир Марић, директор Завода за интелектуалну
својину, Даниела Златић Шутић, в.д. помоћника
директора Завода и Андреј Стефановић, представник
сталне мисије Републике Србије у УН у Женеви,
присуствовала је билатералном састанку на позив
директора Одсека за земље у транзицији и развијене
земље (TDC), господина Хабиб Асана, на којем су
испред WIPO присуствовали Вираг Халганд и Ришар
Фрелек, такође из TDC, задужени за спровођење
активности сарадње са наведеном групом земаља где
спада и Србија. Тема састанка биле су предвиђене
активности сарадње Завода и WIPO у 2022. години,
од којих су неке планиране активности окончане, као
што је „Национални семинар о праву слеђења“ у
области ауторског права у марту месецу 2022. године
и „Семинар о медијацији“ крајем 2021. године, док
су одређене активности у току. Посебaн значај за
WIPO јесте „Пројекат израде студије о стратегији
интелектуалне својине и иновационом екосистему у
Србији“ који је један од првих који се имплементира
у некој од земаља чланица WIPO као пилот пројекат.
С тим у вези, велика су очекивања од стране WIPO-а
у погледу примењене методологије израде студије и
резултата који ће проистећи, а који ће бити и основа
за имплементацију таквог пројекта у другим
земљама. Резултати ове студије ће бити и полазна
тачка за израду нове Стратегије интелектуалне
својине, чију ће израду такође подржати WIPO
почетком 2023. године.
Следећа активност која је у агенди сарадње
јесте одржавање регионалног хибридног семинара
„Следећи ниво ИС: 101 стратегија за програмере
видео игара“ за компаније које се баве производњом
видео игара, која је заказана за 22. септембар 2022.
године. За ову активност након састанка са
директором TDC, са наведеним службеницима
WIPO, дефинисани су следећи кораци у вези
организације овог догађаја као и са контактирањем
Удружења произвођача видео игара у Србији за више
говорника из Србије током ове радионице. Још једна
активност сарадње која је договорена за 2022. годину
је наставак семинара о медијацији, а превод
публикације „Водич за интелектуалну својину за
стартапе“ је у финалној фази, а о самом статусу ове
активности обавештен је WIPO а то је да се коначна
публикација на српском језику очекује почетком
јесени. Током састанака са представницима TDC,
поставило се питање од стране представника Завода,
о могућности посете генералног директора WIPO,
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господина Дарена Танга, са најближим сарадницима
Републици Србији као и када би било могуће исту
организовати као и евентуални повод, нпр. током
наредне године, као и о самој процедури за
упућивање позива. С обзиром да је термин
овогодишње скупштине померен за половину
године, и даље су у току активности сарадње за ову
годину и да ће се план сарадње за следећу годину
договорити крајем ове или почетком следеће године.
Истог
дана
одржан
је
састанак
са
представником из WIPO Одељења за трансфер
технологије, госпођом Олгом Спасић, уз присуство
госпође Вираг Хагланд и господина Ришарa Фрелекa
из TDC, на којем су присуствовали представници
делегација земаља Западног Балкана: Албаније,
Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Србије и
Црне Горе. На састанку је Олга Спасић представила
пројекат за креирање алата за универзитете али и за
МСП, који би помогао овим категоријама креатора
интелектуалне својине и олакшао дефинисање права
и обавеза страна у процесу трансфера технологије
између заинтересованих страна. Најпре се планира
да се уради анализа нормативних оквира у земљама
региона, и да се према резултатима анализе уради
прилагођен водич који би помогао да се на
универзитетима уведе политика интелектуалне
својине тамо где не постоји, или да се унапреде
постојећи оквири у земљама које већ имају одређене
успостављене оквире. У таквом водичу били би и
укључени и различити модели уговора који би дали
смернице или могли да се користе уз локално
прилагођавање у свим облицима, како трансфера
технологије, тако и дефинисања власништва
интелектуалне својине у различитим облицима
сарадње. Због различитог нивоа развијености и
свести о самом значају трансфера технологије са
научно-истраживачких институција у региону у
привреду, алат може бити и начин размене искуства
између
земаља
са
различитим
степеном
имплементације политика ИС. У начелу, након
Генералне скупштине, Олга Спасић ће послати
раније материјале који су развијани од стране WIPO
који ће служити као полазна основа на разматрање
земљама Западног Балкана и искажу своју
заинтересованост за учешће и покретање овог
пројекта. Представници делегације Републике
Србије из Завода за интелектуалну својину имали су
активно учешће у дискусији, као једна од земаља из
групе која има највише искуства у овој области и у
којој су се уназад већ 10 година спроводиле
активности сарадње са WIPO и где већ постоје
имплементиране политике интелектуалне својине на
појединим универзитетима још од 2012. године.
У касним поподневним сатима, одржан је још
један билатерални састанак представника Завода за
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интелектуалну својину Србије а по позиву господина
Марка Алемана, помоћника генералног директора
WIPO, Сектора за интелектуалну својину и
иновациони екосистем. Сектор који води господин
Алеман, надлежан је за израду различитих водича за
иновације
и
интелектуалну
својину
и
имплементацију различитих алата за помоћ земљама
чланицама за подршку иновационом екосистему, за
подршку у изради стратегија интелектуалне својине,
за алтернативно решавање спорова и медијацију. Још
једном је истакнут значај Пројекта повезивања
стратегије интелектуалне својине и иновационог
екосистема који је у току у Републици Србији, и
исказано је задовољство првом структуром будуће
студије за коју је ангажован стручњак за економију
из Србије, проф. Бранко Радуловић са Правног
факултета у Београду. Још једном је исказан значај
који има имплементација овог Пројекта од којег се
очекује да постави темељ за израду сличних анализа
и студија у другим земљама чланицама. Још једном
је наведено да је значај и за Србију јер може да
укаже на значајне параметре за унапређење
иновационог потенцијала кроз интелектуалну
својину и да буде основ и за израду нове Стратегије
ИС у делу који би се односио на иновације.
Поновљен је и статус пројекта Водича за ИС за
стартапе, али и исказано велико задовољство што су
два учесника из Србије добила стипендије за
Програм за састављања патентних пријава, који је
део плана сарадње за 2022. годину. Споменути су се
показали као изузетни полазници у досадашњем току
обуке. С обзиром да је програм већ почео,
иницијално је требало потписати МоУ, али се
очекује потписивање истог након формирања Владе.
WIPO је изразио вољу да се исти потпише у било
ком тренутку када то буде могуће.
Током петог дана заседања Генералне
скупштине, 19. јула 2022. године, одржан је састанак
Одсека за земље у транзицији и развијене земље
(TDC) са представницима CEBS групе земаља у вези
WIPO пројекта подршке женском предузетништву
који подразумева обуку у области интелектуалне
својине,
менторство
и
повезивање
жена
предузетника из локалних заједница, Women
Entrepreneurs Program (WEP). Програм подршке ће
почети јавним позивом у септембру 2022. године, а
до краја године ће се извршити и избор
кандидаткиња. Сама реализација програма одвијаће
се током 2023. године. Земље чланице CEBS групе су
позване да у својим земљама идентификују и позову
потенцијалне жене предузетнике, које могу даље
пренети стечена знања о интелектуалној својини у
својој локалној заједници, да се пријаве на јавни
позив за учешће у овом пројекту.
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Supplement IPG 2022/8
Додела WIPO глобалних награда
Мала и средња предузећа из Кине, Јапана,
Холандије и Сингапура су први добитници новог
програма WIPO Светских награда, који одаје
признање изузетним предузећима и појединцима
који користе интелектуалну својину за позитиван
утицај у земљи и иностранству.
На свечаној церемонији доделе награда
одржаној током скупштина WIPO, 19. јула 2022.
године, генерални директор Дарен Танг уручио је
награде представницима пет победника: Хидралуп из
Холандије, Лусенц из Сингапура, Раикан из Кине,
Схилон из Кине и Сплинк са седиштем у Јапану.
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https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/ar
ticle_0008.html
Промоција националних креативних сектора
и ознака географског порекла
Током одржавања Генералне скупштине, након
пленарних сесија у холу зграде WIPO-а у Женеви,
одржаване су изложбе и представљања активности
неколико земаља чланица у области интелектуалне
својине кроз традиционалне експресије и њихове
националне ознаке географског порекла а неке од
њих су тиме и обележиле дан својих држава.
Представљени су Јамајка, Мексико, Иран и Перу.
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